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�ன்�ைர

அன்பானவர்க�க்� வணக்கங்கள்.

" எண்ணங்களின் சிதறல்கள் " பாகம் 2ஐ ஓ� சி�கைதத்
ெதா�ப்பாகத் தங்களின் �ன் சமர்ப்பிக்கிேறன்.

ஓைச என்ற தமிழ்ப்படத்தில் " ஒ� பாடல் நான் ேகட்ேடன்.." என்ற
பாட்�ல் வ�ம் வரிகள்…

" வாழ்க்ைக என்� எ��ம் இல்ைல..

உந்தன் எந்தன் கைதயா�ம்.."

நான் அைதச் சற்ேற மாற்றிச் ெசால்கிேறன்.

" கைதகள் என்� எ��ம் இல்ைல..

http://freetamilebooks.com/
http://freetamilebooks.com/


உந்தன் எந்தன் வாழ்க்ைக தாேன ! "

ஆம் ! அன்� நண்பர்கேள !

என� இந்தத் ெதா�ப்பில் இ�க்�ம் கைத மாந்தர்கள் அைனவ�ம்
உயிேரா� இ�ந்தவர்கள்… இ�ப்பவர்கள்..

இ�க்கப் ேபாகிறவர்கள்.

என்�ைடய கைதகைள 1970கள், 1980கள், 1990கள் கால
கட்டத்தில், அதாவ� 30..40 வ�டங்க�க்� �ன் எ�தி�ள்ேளன்.

ஆனா�ம் அந்தந்த சம்பவங்கள் மீண்�ம் மீண்�ம் நடந்� ெகாண்�
தான் இ�க்கிற�..ேவ� ேவ� ஆட்கள் �லம் என்ப� ேபான்ற பிரைமைய
என்னால் தவிர்க்க இயலவில்ைல.

இைதத்தான் ‘சரித்திரம் தி�ம்�ம்’

என்கின்றனேரா..?

இவற்றில் “அவர்கள்..நல்லவர்கள்” மற்�ம் “ஏத்தமரம்” - இைவ
இரண்�ம் தி�ச்சி அகில இந்திய வாெனாலியில் ஒலிபரப்பானைவ.

" அவர்கள்.. நல்லவர்கள் " கைத ேபாைதப்ெபா�ள் பழக்கத்ைத
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�. இன்�ம் அக்ெகா�ய பழக்கத்தால் சீரழிேவார்
எத்தைன ேபர்.. எண்ணிப் பா�ங்கள் நண்பர்கேள !

இேதேபால் தான் மற்ற கைதக�ம். ச�கத்தின் எதிெராலிகள் !

என்ைன மிக�ம் பாதித்த மனிதர்கள்.. சம்பவங்கள்.. அவற்றால்
எனக்ேகற்பட்ட எண்ணங்களின் வலிகள் !

நான் எப்ேபா�ம் ஒ� விஷயம் எல்ேலாரிட�ம் ெசால்வ� வழக்கம் :

’ உலகில் எங்கி�ந்தா�ம் மனிதர்களின் உண� மாறலாம். உைட
மாறலாம். சில பழக்க வழக்கங்கள் மாறலாம். ஆனால் மனிதர்களின்
அ�ப்பைட உணர்�கள் மா�வேத இல்ைல.

இ�தான் என் கைதகளின் ைமயக் க�.



அைனவ�க்�ம் நன்றிக�ம்.. நல்வாழ்த்�க்க�ம் !

அன்�டன்,

சிவ�மாரி ஆ�ைடயப்பன்,

தி�ச்சி.
Email : sivakumsritsa@gmail.com

பின் �றிப்� :

இக்கைதகைளப் ப�ப்பவர்கள் தங்களின் ேமலான க�த்�க்கைள..

விமர்சனங்கைள என� இெமயில் �கவரிக்� அ�ப்�மா� பணிவன்�டன்
ேகட்�க் ெகாள்கிேறன்.

நன்றிகள்.



ஏத்தமரம்
கண்ணா�ையப் பார்த்� ெநற்றிப் ெபாட்ைடச் சரி ெசய்� ெகாண்டாள்
ேவதா.அழகிய கண்கள்.. அளவான �க்�.. சிவந்த இதழ்கள். இப்ப�
ஒவ்ெவான்றாய்ப் பார்த்�க் ெகாண்ேட வந்தவள் தன் ேதாள்கைளப்
பார்த்தாள்.. ஒன்�க்ெகான்� சமமின்றி..ஏறத்தாழ.. ஏத்தமரம் ேபால..

ஊஹூம்.. ஏத்தங்கட்ைடேபால… ஏத்தங்கட்ைட என்�தான் ராஜேசகர்
ெசால்வான். இன்� ெசான்ன� ேபால் அவள் காதில் ராஜாவின் �ரல்
ேகட்கிற�. ஒ� ெவள்ளிவிழாக் காலத்திற்�ம் ேமல் கழிந்� விட்ட�.

ஜன்னல் அ�ேக வந்� நின்� ெகாண்� சற்ேற �ரத்தில் ெதரிந்த வயல்
ெவளிையப் பார்த்தாள். கட்�க்கட்டாய்ப் பாத்திகள். இைடயிைடேய சாைர
சாைரயாக வரப்�கள். சலசலத்� ஓ�ம் நீர்க்கால்கள். ெவள்ைளக்�ச்சி
ெவள்ைளக்�ச்சியாய் நாைரகள். உயரமான ெமல்லிய க�த்�டன்
மீ�க்�ம்.. ���க்�மாகக் காத்தி�க்�ம் ெகாக்�கள்.. காைல ேவைளயில்
மிக�ம் அழகான காட்சி. கதிரவ�ம் இந்த அழகான காட்சிகைளப் பார்க்க
சரசரெவன ேமேலறிக் ெகாண்��ந்தான்.

அந்த வயலில் இரண்� ேபர் ஏத்தமரம் ஒன்றில் நீர் இைறத்�க்
ெகாண்��ந்தனர். இன்ெனா�வன் வாய்க்காலில் இ�ந்� அந்தக் கனமான
ரப்பர் ைபயில் நீைர �கர்ந்தான். மரத்தின் மீ� ஏறிேயறி மிதித்�க்
ெகாண்��ந்தவர்கள் தன்ைன மறந்�.. லயித்�ப் பா�க் ெகாண்��ந்தனர்
இட்�க்கட்�.

" ஏத்தமரம் கட்� வச்� ஏேலேலா..

ஏறியதில் கால் மிதிச்� ஏேலேலா..

பாத்�ப் பாத்� நீரிறச்� ஏேலேலா..

பயி�பச்ச நாம் வளத்� ஏேலேலா..

ப�ச்சவர்க்�ம் பாமரர்க்�ம் ஏேலேலா..

பாங்கான உண� தந்� ஏேலேலா..



ஏைழக்�ம்.. ேகா�க்�ம் ஏேலேலா..

ஏத்த உணைவ நாம் தந்� ஏேலேலா..

�ழவிக்�ம்.. கிழவிக்�ம் ஏேலேலா..

�ைழவான உண�ட்� ஏேலேலா..

உைழப்பாளிக்�ம்.. ஓய்ந்ேதா�க்�ம் ஏேலேலா..

உவப்�டேன உண� தந்� ஏேலேலா.."

ஆனந்தமாகப் பா�க் ெகாண்ேட ஏற்றம் இைறத்�க் ெகாண்��ந்த
அந்தக் கள்ளமில்லா மனிதர்கைளப் பார்த்� வியந்� ேபாவாள் ஒவ்ெவா�
நா�ம். கவைலகைள மறந்� பா�க் ெகாண்ேட ேவைல ெசய்�ம் அவர்க�ம்,
ேவதா�ம் அவள் அப்பா�ம் இந்த வீட்�ற்� வந்த சில காலத்திலி�ந்�
அவ�க்� ஒ� உந்� சக்தி.

தி�ச்சி நகரிலி�ந்� வய�ர் ெசல்�ம் வழியில் இ�ந்த அந்த
இடத்தில் அங்ெகான்�ம்.. இங்ெகான்�மாக இப்ேபா� தான் வீ�கள் வரத்
�வங்கி இ�க்கின்றன. அதனால் அைமதி மி�ந்த அந்த இடத்தில்
அவர்க�ைடய பாட்�க்கள் அவ�க்�த் ெதளிவாகக் ேகட்�ம். லயித்�ப்
ேபாய் நின்� வி�வாள்.

ேவதா எம். ஏ. எல்ேலாைர�ம் ேபாலில்ைல. அவள் ஒ� அசாதாரணப்
பிறவி. உணர்ச்சிகள் அவைளப் பாதிக்க என்�ேம அவள் விட்டதில்ைல. அ�
பழக்கப்ப�த்தப்பட்டதன்� ; இயல்பாக அைமந்த ஒன்�.

அறியாப் ப�வத்திலி�ந்� இன்� வைர….

வாயில் எச்சிெலா�க விரைலச் �ப்பியப�ேய காவிரி ஆற்�க்�ச்
ெசல்�ம் அம்மாவின் �ந்தாைன �னிையப் பி�த்�க்ெகாண்� ெசன்ற
காலத்தி�ம் சரி…

தைழயக் கட்�ய பாவாைட த�க்கித்த�க்கி விட அைத ஒ� ைகயால்
பி�க்க மாட்டாமல் பி�த்�க்ெகாண்�.. ெகந்திக்ெகந்தி நடந்�.. அந்தக்



கிராமத்திற்� வ�டத்தில் என்ேறா சில நாட்கள் மட்�ம் வ�ம் " பயாஸ்ேகாப்
" பார்க்க நண்பர்க�டன் ஓ�ய காலத்தி�ம் சரி..

மாைல ேவைளகளில் அல்ல� வி��ைற நாட்களில் தன்
வயெதாத்தவர்க�டன் ெநாண்�.. பல்லாங்�ழி.. பச்ைசக்�திைர..
சில்லாக்�.. என்� விைளயா�ய காலங்களில், ராஜேசகர் " இந்த
ஏத்தங்கட்ைட என் கட்சிக்� ேவண்டாண்டா.." என்� �ரட்�த்தனமாகப்
பி�த்�த் தள்ள, அவள் அலங்ேகாலமாக வி�ம் காட்சிையக் கண்� மற்ற
சி�வர்கள் ேகலியாகக் ைகதட்�ச் சிரித்த காலத்தி�ம் சரி..

அவ�ைடய அக்கா�க்�ம், அண்ண�க்�ம் சீரான வாழ்க்ைகப்
பாைதகைள அைமத்�க் ெகா�த்� விட்�..இவ�க்� என்ன வழி
காட்�வ� என்ற ஏக்கத்திேலேய அவள் அம்மா ம�ந்த அந்த நாளி�ம் சரி..

இந்த வீட்ைடக் கட்� அவ�க்�த் தந்� விட்� சிறி� காலம்
அவ�டேனேய இ�ந்த அப்பா தி�ெரன்� ெநஞ்ைசப் பி�த்�க் ெகாண்�
வி�ந்த கணத்திேலேய அவளிடமி�ந்� நிரந்தரமாகப் பிரிந்த அந்தக்
கணத்திேல�ம் சரி..

ேவதா ஒேர ேபால் தான் இ�ந்தாள். அ� எப்ப� சாத்தியம் என்ெறல்லாம்
அவள் சிந்தித்�ப் பார்த்ததில்ைல. வாழ்க்ைகச் சாைலயில் வ�பைவகைள
உள்ள� உள்ளப�ேய ஏற்�க்ெகாள்ள ைவக்�ம் அச்�பாவம் - அவ�க்�
ஆண்டவனின் அ�ட்பிரசாதம்.

அதனால்தாேனா என்னேவா தனக்�ச் சரிெயன்� பட்டைத அவள்
சிறி�ம் தயங்காமல் ெசய்� வி�வாள்,

அதற்� எத்தைன எதிர்ப்� இ�ந்தா�ம் சரி. மற்றவர்கள் பாராட்ட
ேவண்�ம் என்� அவள் தன் வாழ்க்ைகயில் எைத�ம் ெசய்ததில்ைல. ஒ�
விஷயம் மனதிற்�ப் பி�க்கவில்ைல என்றால் �தலிேலேய அதிலி�ந்�
ஒ�ங்கி விலகிவி�வாள்.

அவள் மாநிலத்திேலேய �தலாவதாக எம். ஏ. ேதறிய�டன் அவ�ைடய
ேபராசிரிய�ம், கல்�ரி �தல்வ�ம் அவள் ேமற்ெகாண்� ஆராய்ச்சிப்
ப�ப்ைபத் ெதாடர ஏற்பா�கள் ெசய்வதாகப் ெபரி�ம் �றினர். ஆனால்
ேவதா�க்� எம். ஏ. ப�த்தேத ேபா�ெமன்� ேதான்றிய�. அதனால் அைத
அவள் தீர்மானமாக ம�த்� விட்டாள் மிக�ம் பணி�டன்.



ஏெனனில் அவள் எதிர்காலத்ைதப் பற்றிப் ெபரிதாக எைத�ம்
ேயாசித்ததில்ைல எப்ேபா�ம். அவளிடம் ஐந்தாண்� திட்டேமா அல்ல�
எதிர்காலத்ைதப் பற்றிய �றிப்பிட்ட ஒ� திட்டேமா எ��ம் கிைடயா�. "

நாைள " என்ேற அவள் என்�ேம நிைனத்ததில்ைல. காைலயில் எ�ந்�
இைறவைன வணங்�ம் ேபாேத அன்� தான் ெசய்ய ேவண்�ய ெசயல்கைள
அட்டவைணப்ப�த்தி வி�வாள். அதன்ப� ெசய்� ��த்�வி�வாள்
��மானவைர. அேதா� சரி. அதனால் இந்த உலகப் பாதிப்�கள் எ��ம்
அவளிடம் கிைடயா�.

ஆராய்ச்சிப் ப�ப்� ேவண்டாம் என்� ெசான்ன�ம் அவள் ேபராசிரியேர
அவள் வி�ப்பப்ப� ஒ� நல்ல நி�வனத்தில் உயர் �ன்� இலக்க
ஊதியத்�டன் ேவைல வாங்கித் தந்தார். ஆயிற்�.. இேதா.. பதிைனந்�
வ�டங்கள் ஓ�விட்டன. நல்ல �ண�ம்.. அன்� கலந்த மரியாைத�ம்..
யா�க்�ம் உத�ம் எண்ண�ம்.. எல்லாவற்றிற்�ம் ேமலாக அளவில்லாத
திறைம�ம் இ�ந்ததனால் ப�ப்ப�யாக �ன்ேனறி அங்� ஒ� பிரிவிற்�
ேமலாளராக�ம் ஆகிவிட்டாள்.

" ஆன்ட்�…" ேவதா தி�ம்பிப் பார்த்தாள். " ஓ… நிரஞ்… வா..வா.."

" ஆன்ட்�.. ேநத்� நீங்க ெசால்லிக் ெகா�த்த கணக்ெகல்லாம்
��ச்�ட்ேடன்… ெராம்பத் ேதங்ஸ்.. ஆன்ட்�… நாங்க ஸ்��க்�க்
ெகளம்பியாச்�.. ேபாய்ட்� வேரன் ஆன்ட்�…" ேவதா மணிையப் பார்த்தாள்.

எட்டைர.

" எட்ர தாேன ஆ��…ஏம்மா அ�க்�ள்ள…? "

" வீட்ட�யவிட ேவம்ப� ேமல் ஆன்ட்�…" தன்ைன மீறிச் ெசால்லி விட்�
சட்ெடன்� உதட்ைடக் க�த்�க் ெகாண்டாள் நிரஞ்சனா.

அவைள உற்�ப் பார்த்தாள் ேவதா. பாளம் பாளமாய் கண்களில் ��ய நீர்
ெவளிப் பாயாமல் அடக்கிக் ெகாள்ள �யன்றாள் அந்தச் சின்னப் ெபண்.
சட்ெடன்� அவைள இ�த்� உட்கார ைவத்�த் தா�ம் அவள�கில்
ெம�வாக அமர்ந்தாள் ேவதா.

" ஏம்மா… நிரஞ்…என்னம்மா நடந்த� ? " பரிவான அந்தக் �ரல்
நிரஞ்சனாைவப் ெபாங்க ைவத்�விட்ட�. கண்ணீரில் உைடந்� ேபானாள்.

சற்� ேநர அ�ைகக்�ப் பின் அவேள ேபசினாள்.



" ஆன்ட்.. �…அப்பா இப்பல்லாம் �ன்னா� அம்மா இ�ந்தேபா�
இ�ந்தாப்ல இல்ல… எ�க்ெக�த்தா�ம் எரிஞ்� விழறா�.. அப்பாேவாட
ேகாபத்ைதேய பாக்காத எங்களால அதத் தாங்க ��யேல.. ஸ்ரவ�ம்..
�மா�ம் இப்பல்லாம் அப்பான்னாேல ந�ங்�றாங்க.. அேதாட.. அேதாட…

அவ�.. அவ�..அப்பா… ��ச்சிட்� ேவற வரா� ஆன்ட்�.. அப்பல்லாம்
ெராம்ப அ�க்கிறா�… ேநத்� ராத்திரி �ட எங்க �� ேப�க்�ம் நல்ல
அ�.." கண்களில் நீர் வழியக் �னிந்த தைல நிமிராமல் ேபசினாள்.

ேவதா�க்�த் திக்ெகன்� இ�ந்த�.

’ ��..யா.. ராஜாவா..? கட�ேள..’ ெவளிேய கார் ஹார்ன் ேகட்ட�.

சட்ெடன்� எ�ந்� கண்கைளத் �ைடத்�க் ெகாண்� " நா வேரன்
ஆன்ட்�…" என்றவா� ேவகமாக ெவளிேயறினாள் நிரஞ்சனா.

ேவதா அப்ப�ேய ேயாசைனயில் ஆழ்ந்தாள். ’ இந்தச் சி�மி மீ�
எத்தைன ெபரிய ெபா�ப்� ? �ேனஜின் �தல் ப�யில் கால் ைவத்தி�க்�ம்
இந்தச் சின்னஞ்சி� �ழந்ைதயால் தம்பிகைள கவனிக்க… ��க்�ம்
அப்பாைவத் தி�த்த ���மா ? பட்டாம்�ச்சியாய் பறக்க ேவண்�ய வயதில்..

ஆண்டவா.. தன்ைனப் பற்றிேய ��சா ஒண்�ம் ெதரிஞ்சி�க்க ��யாத
வயதில்.. தந்ைதைய…தம்பிகைள.. இந்தப் ெபால்லாத.. அவலமான..

அசிங்கமான உலகத்ைதப் �ரிந்� ெகாண்� ஈ� ெகா�த்�ச் ெசல்வ�
என்ப� அவ்வள� எளிதா ? ’

ஜன்னல் வழிேய அ�த்த வீட்ைடப் பார்த்தாள். �ழந்ைதகள் ஏறின�ம்
காைர இயக்க ஆரம்பித்த ராஜாவின் �கம் ேகாபமாக இ�ப்பைத
உணர்ந்தாள் ேவதா.

ஆம்.. அேத ராஜேசகர் தான். ேகலியாக, ஏளனமாக, ஏேதா
ஒ�வைகயான இரக்கமாகப் பார்த்த இந்த உலகத்ைதச் சலனமின்றி
ேநாக்கி.. அைனத்� நிகழ்�கைள�ம்.. கிண்டல் ேபச்�க்கைள�ம் ஒேர
மாதிரியாகப் பாவிக்�ம் அவ�ைடய இயல்�க்� அவ�ம் ஒ�வைகயில்
�ண்�ேகால்தான்.

’ ஏத்தங்கட்ைட..ஏத்தங்கட்ைட’, என்� அவன் எப்ேபா�ம் ேகலி ெசய்�
வந்தா�ம் அவள் ஒ�ேபா�ம் அவைன ெவ�த்ததில்ைல. அதற்� இரண்�
காரணங்கள்.. ஒன்� சாந்திமதி. ராஜாவின் தங்ைக. அவள் ேவதா�க்�
மிக�ம் ெந�ங்கிய ேதாழி. மிக�ம் அன்பாக இ�ப்பாள் ேவதாவிடம்.



த ழ த
இன்ெனான்�.. ராஜாைவவிடக் ெகா�ரமாக அவைளக் ேகலி கிண்டல்
ெசய்தவர்கள் ஏராளம்.

ஏேனா ெதரியவில்ைல.. அவ�க்காக அவள் எண்ணத்தில் அன்�
நிைறந்த ஓரிடம் உண்�. C.A. ��த்�விட்� அவன் தனியாக அ�வலகம்
ஆரம்பித்த ேபா� அவ�ைடய வாழ்த்�த் தந்திதான் �தலில் அவ�க்�க்
கிைடத்த�. ஆனால் ேவதாைவ அவன் ஒ�ேபா�ம் லட்சியம் ெசய்ததில்ைல.

அதனால் தன் தி�மண மடைலக் �ட அவ�க்� அவன் அ�ப்பவில்ைல.

ஆனால் அவேன எதிர்பாராதப� அவள் வாழ்த்ேத �தலில் அவ�க்�க்
கிைடத்த�. அவன் அைத�ம் �க்கி எறிந்� விட்டான் அலட்சியமாக.

ஆனால் அவன் மைனவி இரத்தப் �ற்�ேநாயால் பாதிக்கப்பட்�..

ேநாையக் கண்டறிந்த ஆேற� மாதங்க�க்�ள்ேளேய சிகிச்ைச பலனின்றி
காலேதவன் ம�யில் நிரந்தரமாகத் �யிலச் ெசன்� விட்டேபா�.. ராஜா
ேவதாைவத்தான் சபித்தான் மன�க்�ள்.. ‘அந்த ஏத்தங்கட்ைட வாழ்த்�
தான் �தல்ேல ெகடச்��.. இன்னிக்� என் வாழ்க்ைகேய கட்டயாப்
ேபாச்�..’

ஆனால் அவன் வாங்கிய வீட்�க்� அ�த்த வீேட ேவதாேவாட வீடாக
இ�ந்தைத அறிந்த ேபா�.. என்ன ெசய்வெதன்� ெதரியாமல் ஆத்திரம்
பீறிட்ட�. ேவதாவின் �கத்தில் விழிக்காமல் மிக�ம் கவனமாக இ�ந்�
ெகாண்டான். ஆனால் அவன் �ழந்ைதகள் �வ�ம் அன்� நிைறந்த
ேவதாவின் ேபச்சி�ம்..நடத்ைதயி�ம் ஒ� இதமான உணர்ைவ உணர்ந்தனர்..
இயல்பாக அவளிடம் ஒட்�க்ெகாண்� விட்டனர். அவர்க�க்� ேவ� ஏ�ம்
ெதரியா�. ராஜாவால் அவர்கள் ேவதா�டன் பழ�வைதத் த�க்க
��யவில்ைல. ஆனால் ேவதாைவப் பற்றி ஏதாவ� �ழந்ைதகள் ேபச
ஆரம்பித்தால் உடேன எரிந்� வி�வான். அதனால் அவர்க�ம் நாட்ேபாக்கில்
அவைளப் பற்றி அவனிடம் ேப�வைத நி�த்திக் ெகாண்� விட்டனர்.
அேதா� ராஜா�க்� இன்ேனா� நைட�ைறச் சிக்க�ம் இ�ந்த�. அவன்
அ�வலக ேவைலயாக மாதம் ஒ� �ைறயாவ� ெவளி�ர் ெசல்ல ேவண்�ய
நிர்ப்பந்தம்.

சைமயல் மற்�ம் மற்ற ேவைலக�க்� ஆட்கள் இ�ந்தா�ம் அந்த
நாட்களில் ேவதா அவர்கைள நன்� கவனித்�க் ெகாண்டாள். இரவில்
சைமயல் ெசய்�ம் அம்மாேவ �ைணக்�ப் ப�த்�க் ெகாள்�ம். ஆனா�ம்
அவன் ஊரில் இல்ைல என்� �ழந்ைதகள் உணராமல் ேவதா பார்த்�க்



ெகாண்டாள். அ� அவ�க்� அவனறியாமல் ஒ� ெதம்ைபக் ெகா�த்த�
என்�தான் ெசால்ல ேவண்�ம்.

ஒ� வாரம் ஒ� நாள் ேபால ஓ�விட்ட�. ஒவ்ெவா� நா�ம்
நிரஞ்சனா�ம் அவள் தம்பிக�ம் ராஜாவிடம் அ�, உைதப�வ� ேவதா�க்�
மிக�ம் கஷ்டமாக இ�ந்த�. அந்தக் �ழந்ைதக�க்� ஏதாவ�
விேமாசனம் ேதட ேவண்�ம் என்� அவள் உள்மனம் �றிக்ெகாண்ேட
இ�ந்த�. நா�க்� நாள் ெமலிந்� ெகாண்ேட வ�ம் அவர்கைளப் பார்க்�ம்
ேபாெதல்லாம் அவர்களின் அத்ைத�ம் தன் ேதாழி�மான சாந்திமதிக்�த்
ெதரியப்ப�த்�ேவாமா என்� அவள் ேயாசித்�க் ெகாண்��ந்த ேபாேத
இன்�ம் ஒ� வாரம் பறந்� விட்ட�.

அன்� ஞாயிற்�க்கிழைம. ஓய்� நாள். ேவதா தன் வழக்கமான
ெபா�� ேபாக்கான வயல் ெவளிையப் பார்த்�க ெகாண்� நின்றி�ந்தாள்.

" ேவதா.." �ரல் ேகட்�த் தி�ம்பினாள்.

" அடேட.. சாந்திமதி.. வா..வா.. எப்ப வந்ேத ஊர்ேலர்ந்�..? நாேன
ஒனக்� ெலட்டர் ேபாட�ன்� ெநனச்�க்கிட்��ந்ேதன்.." ெம�வாக
நடந்� வந்� ேதாழியின் ைககைளப் பற்றியப� " உட்கார் சாந்தி.." என்�
தா�ம் அவள் எதிேர அமர்ந்தாள் ேவதா. இ�வ�ம் ெபா�வாக சிறி� ேநரம்
ேபசிக்ெகாண்� இ�ந்தனர். ஃப்ளாஸ்க்கில் இ�ந்� காஃபிைய ஊற்றிக்
ெகாண்� சாய்ந்� சாய்ந்� நடந்� வ�ம் ேவதாைவ உற்�ப் பார்த்தாள்
சாந்திமதி.

" என்ன சாந்தி.. அப்ப�ப் பாக்�ேற..?"

ெமல்லிய சிரிப்�டன் ேகட்டாள் ேவதா.

" நீ மாறேவ இல்ேல.. அப்ப�ேய அழகா இ�க்�ேற..

ேவதா..அ�..அ�..எப்ப�..?"

ேவதா சட்ெடன்� சிரித்தாள்.

" �ழ்நிைல�ம்.. இந்த உலக�ம் என்ைன மாத்த.. நான் ஒ�ேபா�ம்
அ�மதிக்கிறதில்ேல.. ��மானவைர.. அப்ப�ேய சில ேநரங்களில்



பாதிக்கப்பட்டா�ம் தி�ம்ப என� இயல்�க்� சீக்கிரம் தி�ம்பி�ேவன்..

அதான் ரகசியம்.." கண்ைண ேலசாகச் சிமிட்�யப� ெசான்னாள் ேவதா.

" ஊஹூம்.. அதில்ேல.. நாஞ்ெசால்லட்�மா..? நீ…நீ…

ஒண்�க்கட்ைடயா…" சட்ெடன்� அவைள இைடமறித்தாள் ேவதா.
“ஒண்�க்கட்ைட இல்ல சாந்தி.. ஏத்தங்கட்ைட…” ெசால்லிவிட்�ப்
ெபரிதாகச் சிரித்தாள். ��க்ெகன்றி�ந்த� சாந்திமதிக்�.

" ேவதா.. அைதெயல்லாம் இன்ன�மா…"

" மறக்கல சாந்தி.. அதமட்�ம்.. மறக்கேவயில்ல… சாந்தி.. அேதா
அந்த ஜன்னல் வழியாப் பா�..அந்த ஏத்தமரம்.. அ� தன்ன யா�
மிதிச்சா�ம் ஒண்�ஞ் ெசால்லா�.. அ�க்�
ெவயிேலா..மைழேயா..காத்ேதா

பனிேயா..�ளிேரா கிைடயா�. �த்தி இ�க்கறதல்லாம் ப�வத்தால
மா�னா�ம் அ� மா�றதில்ேல.. வாய்க்காலிலி�ந்� நீர் எைறக்க அ�
ஒத��.. வாய்க்காேல வத்�னாக்�ட அ� கவலப்ப�றதில்ேல..

அதப்ேபாலத்தான் நா�ம்.. எதப்பத்தி�ம் ெநனக்கிற�ல்ேல.. அ�னால
கலங்கற�மில்ல.. ஜஸ்ட் ஐ லிவ் ஃபார் �ேட.. ஐ ெநவர் திங்க் ஆர் ப்ளான்
அப�ட் த ஃப்�ச்சர்.. ஒங்கண்ணா எனக்�ப் ெபா�த்தமாத்தான் ேபர்
வச்��க்கா�.." ஏத்தங்கட்ைட “ன்�.. இல்ல சாந்தி ..?” சிரித்தப� ேகட்ட
ேவதா�க்� என்ன பதில் ெசால்வ� என்� ெதரியவில்ைல சாந்திமதிக்�.

வ�த்தம் மிஞ்�ம் �கத்�டன் ேவதாவின் ைக விரல்கைளத் தன்
ைகவிரல்க�டன் ேகார்த்�க் ெகாண்டாள். சற்� ேநரம் கழித்� ெமல்லப்
ேபசினாள்.

" நீ மாறேவயில்ேல ேவதா..ஆனா அண்ணா மாறிட்டான் ெராம்ப..
அ��ம் அண்ணி எறந்த�க்கப்�றம்.. ெராம்பேவ.. அவன ெநனச்சாேல
என்னேவா கலக்�� ெநஞ்ச.. ெகாழந்ைதகள ெநனச்சா அதவிடப்
பயம்ம்ம்மா இ�க்�.. இப்�ப் ேபாச்�ன்னா அ�ங்கேளாட எதிர்காலம் ?"

அ�� வி�வாள் ேபாலி�ந்த�.

" நாைளக்� என்ன நடக்�ம்� ஒனக்� இன்னிக்ேக ெதரி�மா..? ஏன்
எதிர்காலத்த எண்ணி ஏங்�ற ? "



" ஒன்ேனாடப் பக்�வம் எனக்� வரேலன்� வச்�க்ேகாேயன்.. அண்ணா
இப்�ேய நடந்�க்�ட்டான்னா..? "

" தி�ம்ப�ம் அைதேய ஏன் ெசால்ற?

ஒங்கண்ணாவ இன்ேனா� ேமேரஜ் பண்ணிக்கச் ெசால்�.. எல்லாம்
சரியாய்�ம்.. நவ் ஹி நீட்ஸ் ேபட்லி ய ெவாய்ஃப்.. தட்ஸால்..! "

ெபாறிதட்�னாற்ேபால் நிமிர்ந்� உட்கார்ந்தாள் சாந்திமதி.

" ேவ…தா..ேவதா..நீ என்னா ெசால்ேற..? "

" ஏன் சாந்தி.. ஒங்கண்ணாவின் ெநலயச் ெசான்ேனன்.. சகஜமா
ஒலகத்�ல நடப்ப� தாேன..? "

சாந்திமதி ேயாசைனயாய்த் தைல �னிந்தாள். சற்�ப் ெபா�த்�க்
கலவரம் விரவிய �ரலில் ேகட்டாள்.

" ேவதா..ேயாசிச்�த்தான் ெசால்றியா..? அப்ப� மாற்றாந்தாய் வந்தா
இந்தக் ெகாழந்ைதகேளாட கதி என்னா�ம்..?"

" என்னா�ம்..? ெநனக்கிறெதல்லாம்
நடப்பாவதில்ேல..வாழ்க்ைகங்கற� ப�ஞ்ேசாைல�மல்ல..

பாைலவன�மில்ல..ெவளிேவஷேம அதிகமா இ�க்�ம் இந்த ஓலகம்
பாசத்தால் ஆனதல்ல.. பாறாங்கல்லால் ஆன�..ேநசத்தால் ெநறஞ்சதில்ேல..

ெந�ஞ்சி �ள்ளாலான�ன்� அ�ங்க�க்�க் ெகாஞ்ச நாள்ள �ரிய
ஆரம்பிக்�ம்.. அ�ங்க ஜாக்கிரைதயா ஆய்�வாங்க…"

" ேவதா..இ� ெகா�ைம.."

" நாம வி�ம்பினா�ம் நம்ைம வி�ம்பாத இந்த ஒலகம் 99 சதவீதம்
ெகா�ைமயான�தான் சாந்தி..! "

" அப்ேபா ேவற வழிேய இல்ைலயா..? "

" இ�க்�.. ஆனா ஒங்கண்ணா நடக்கறத ஏத்�க்க�ம்.. ஒங்கண்ணி
ேபாய்ட்டாங்க.. இனிேம கண்�ப்பா வரப்ேபாறதில்ேல.. ெகாழந்ைதங்க
சின்ன�ங்க.. நாமதான் இனிேம அ�ங்க�க்� அப்பா�ம் அம்மா�ம்�



ஒங்கண்ணா யதார்த்தத்�க்� வர�ம்… நா ெபா�வா நடப்பச்
ெசான்ேனன்.. அவ்வள�தான்.. இனிக்க இனிக்கக் கற்பைனயிேலேய
வாழ்ந்�ட்�ப் பின்னர் இ�இ�யாய்ச் �ைமகைள�ம்.. கவைலகைள�ம்
ெசாமக்கறதவிட ெமாதல்லிேய கண்�க்ெகதிர இ�க்கறத.. நடக்கறத
ைதரியமா ஏத்�க்கற� நல்லதில்ைலயா..? "

சாந்திமதி ஒன்�ம் ேபசவில்ைல. சிறி� ேநரம் கழித்� விைட ெபற்றாள்.

இரண்� நாட்கள் உதித்� ஒ�ங்கின. இரண்� நாட்களாக
நிரஞ்சனாேவா அவள் தம்பிகேளா வரவில்ைல. அத்ைத இ�ப்பதால்
வரவில்ைல ேபா�ம் என்� நிைனத்�க் ெகாண்டாள் ேவதா.

�ன்றாம் நாள் மாைல ேதாட்டத்தில் அமர்ந்� ெசய்தித் தாைளப்
ப�த்�க் ெகாண்��ந்தாள் ேவதா. சாந்திமதி அவைளத் ேத� வந்தாள்.

" வா..வா..சாந்தி.. எங்க ஆளேய காேணாம்…"

" ேவதா.. நான் ஒண்� ேகக்கலாமா..? "

" ஊம்…"

" நீ ஏன் கல்யாணேம பண்ணிக்கேல…" ேவதா பக்ெகன்�
சிரித்�விட்டாள். .

" ஏன் ேவதா சிரிக்கிற..? "

" நீ ேகட்டப்�றந்தான் அந்த வார்த்ைதயேவ ெநனச்�ப் பாக்�றன்.."

" ேவதா….? "

" ஆமா சாந்தி.. நா அன்னிக்� ஒங்கிட்ட ெசால்லல.. ஐயாம் ஜஸ்ட் லிவ்
ஃபார் த ேடன்�.." அவைள இைடமறித்தாள் சாந்திமதி.

" இல்ல ேவதா..நீ இப்� வாழற�க்�க் காரணம்.. யாைரேயா நீ வி�ம்பி
இ�க்ேக.. ஆனா அ� ெநறேவறல.. அ�னாலதான் இப்�ல்லாம்
ேபசிக்கிட்�…" அவைள ேமேல ேபசவிடாமல் அ�த்த� ேவதாவின் ெபரிய
சிரிப்ெபாலி !



" ெவரி�ட் ஸ்ேடாரி சாந்தி.. ெவரி ஃைபன் இமாஜிேனஷன்.."

சாந்திமதி �ழப்பமாக ேதாழிைய ேநாக்கினாள். " ெநஜம்ம்ம்மா
ெசால்�..

நீ யாைர�ம் ேநசிக்கேல.. நான் ெவளிப்பைடயாேவ ேகக்�ேறன்.. நீ
ராஜா.. எங்கண்ணன வி�ம்பியதில்ேல..? "

ேவதா சட்ெடன்� சிரிப்ைப நி�த்தினாள்.

" ஒண்� ெசால்ேறன் சாந்தி.. நா இந்த ஒலகத்த..பறைவகள..

விலங்�கள.. இயற்ைகய ேநசிக்கிேறன். நா ஒன்ன�ந்தான் ெராம்ப
வி�ம்�ேறன்.. ஒன்னய ேமேரஜ் பண்ணிக்க ���மா சாந்தி ? "

" ச்சீ.. இெதன்ன அபத்தம் ேவதா ? "

" அேதமாறித்தான் நீ ெசான்ன�ம் அபத்தம். நான் ராஜாைவ
வி�ம்பிய� அல்ல.. வி�ம்�வ� உண்ைம. அவர் வாழ்க்ைக அைமதியாக,

அழகாக அைமய ேவண்�ம் என்� என்�ம் நான் பிரார்த்திப்ப�ம் நிஜம்..
அேதேபால் எத்தைனேயா ேப�க்காக நான் நித�ம் ஆண்டவைன
ேவண்�வ� உண்ைம. ஆனால் அைதெயல்லாம் ைவத்�க்ெகாண்� அவைர
நான் ேமேரஜ்… ச்ேசச்ேச.. ெநனக்கேவ நல்லால்லிேய..! "

" ஏன் ேவதா..எங்கண்ண�க்� என்ன ெகாைற..அவனிடம் என்ன
இல்ேல..? "

" எல்லாம் இ�க்�.. ! "

" பின்ேன அவன் ஒன்னப் பழித்ததற்�ப் பழிவாங்�ம் சந்தர்ப்பமாக
இைத எ�த்�க் ெகாள்கிறாயா ..? "

" சாந்தி… பழிவாங்க ெநனக்கிற ெநஞ்� பிரார்த்தைன ெசய்யா�.."

சற்ேற ேவகமாகக் �ரைல உயர்த்திச் ெசான்னாள் ேவதா.

" பின் என்ன ேவதா..? "

" எ�ேவா ஒன்� என்னத் த�க்��.. எனக்�ச் ெசால்லத் ெதரியல்ேல..

ேம�ம் ராஜாைவ எந்தக்காலத்தி�ம் அப்ப� ஒ� ஸ்தானத்தில் ைவத்�ப்



� ஜ த தத� ஒ த தத த�
பார்க்க என்னால் இயலா�… ச்ேசச்ேச.. ெநனக்கேவ ��ேத…" உடைலச்
சிலிர்த்�க் ெகாண்டவள்… “எல்லாத்�க்�ம் ேமல தி�மணம் என்ற ஒன்ைற
என்னால் கற்பைன �டச் ெசய்� பார்க்க ��யேல..” என்� ��த்தாள்.

ேவதாவின் தீர்மானமான ேபச்� சாந்திக்� ேவதைன தந்த�. அவள்
எத்தைன ஆவல் கலந்த மகிழ்ச்சிேயா� ேவதாைவத் ேத� வந்தாள் ?

" இ�தான் உன் உ�தியான ��வா ேவதா..? "

" மன� உ�திப்ப�த்தாத ஒன்ைற என் நா� எப்ேபா�ம் ேபசா� சாந்தி..
உன்ைன எவ்வைகயிலாவ� �ண்ப�த்தி இ�ந்தால் என்ைன மன்னித்�
வி�.. "

ேமற்ெகாண்� சாந்தி ஏ�ம் ேபசவில்ைல.

�ந்தின நாள் மதியம் ராஜா தனியாக இ�ந்த ஒ� ேநரத்தில் சாந்தி
அவனிடம் ேபச வந்தாள். அன்� நிரஞ்சனா பள்ளி ெசல்லவில்ைல.

ேதாட்டத்தில் எைதேயா ெகாத்திவிட்�க் ெகாண்��ந்தவைளேய ஜன்னல்
வழியாகப் பார்த்�க் ெகாண்��ந்தான் ராஜா. அவன் பார்ைவயின் ேபாக்ைகப்
பார்த்த சாந்தி அைதேய தான் ேபச வந்த விஷயத்�க்� அ�ப்பைடயாக்கிக்
ெகாண்டாள்.

" என்னண்ணா பாக்�ேற.. நிரஞ்சனா எப்�ப் ேபாய்ட்டா பாத்தியா ?

தளதளன்� வளர ேவண்�ய ெச� வாடலாமாண்ணா..? "

தங்ைகயின் ேகள்வி அவைனத் தைல�னிய ைவத்த�. அவ�ம்
அைதத்தாேன ேயாசித்�க் ெகாண்��க்கிறான். அவள் எைதக்
�றிப்பி�கிறாள் என்� அவ�க்�ப் �ரியாமலா இ�க்கிற� ?

" சாந்தி…! " ஆழ்ந்த ெப��ச்ெசான்� அவனிடமி�ந்�
ெவளிப்பட்ட�.

" அண்ணா..நான் ஒன்� ெசால்லட்�மா..? "

" ெசால்�ம்மா…! "

" நீ ம�ப� ேமேரஜ் ெசய்�க்ேகாண்ணா.."
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“சாந்தி…!” ெபரிதாகக் கத்தினான். பின் அப்ப�ேய

ெமௗனமாகிவிட்டான்.

சாந்தி அவன் ெமௗனத்ைதக் கைலக்கவில்ைல. இ�தியில் அவேன
ேபசினான்.

“சாந்தி…அப்�றம் ெகாழந்ைதங்க..? வ�ம் ெபண்
அ�சரிப்பில்லாதவளாக இ�ந்தால்..? எத்தைன பாக்�ேறாம் நாட்�ல..?”

" அ�சரிப்� உள்ளவளா இ�ந்தா ? "

" நீ என்னம்மா ெசால்ேற…நீ ெசால்றதப் பாத்தா.."

" ஆமாண்ணா..ெபாண்ணப் பாத்�ட்�த்தான் ெசால்ேறன்..ெபாண்�
நம்ம எல்லா�க்�ம் ெதரிஞ்ச ெபாண்�தான்.. தங்கமான ெபாண்�…"

அவன் �கத்ைதேய �ர்ந்� ேநாக்கியவா� ெசான்னாள் சாந்தி.

" சாந்தி…? "

" ஆமாண்ணா நம்ம ேவதாவத்தான் ெசால்ேறன்..! "

" சாந்தி….? " கத்தியவா� இ�க்ைகையவிட்� எ�ந்� விட்டான்
ராஜா. சாந்தி அைமதியாக இ�ந்தாள். அவன் பதற்றம் அவள் எதிர்பார்த்த�
தாேன ?

“சாந்திநீ என்ன ெசால்ேற..?ஒனக்�ப்ைபத்தியமா..?அந்த
ேவதாைவயா.. அவளயா..என்னப்ேபாயிக் கல்யாணம் பண்ணிக்கச்
ெசால்ேற..?”

" எனக்ெகாண்�ம் ைபத்தியமில்லண்ணா… இப்ப�ேய இ�ந்தீன்னா
ஒனக்�த்தான் ைபத்தியம் பி�ச்��ேமான்� எனக்�ப் பயம்ம்ம்மா இ�க்�.

ஏண்ணா.. ேவதா�க்� என்ன ெகாைற.. அழகில்ைலயா.. இல்ேல ப�ப்�..
பணம்.. பதவி� இல்லியா.. என்னண்ணா இல்ேல அவகிட்ட..? " ஆத்திரம்
தைல�க்�ம் �ரலில் ேகட்டாள் சாந்தி.

ராஜா ெகாஞ்ச ேநரம் ஏ�ம் ேபசவில்ைல. சற்�ப் ெபா�த்� சாந்திேய
ெதாடர்ந்தாள் " நீ ’ ஏத்தங்கட்ைட.. ஏத்தங்கட்ைட ’ என்� ேகலி



பண்�விேய.. அவேள ஏன் உன் வாழ்க்ைகைய ஏற்றமாக்�கிற ஏணியா
இ�க்கக்�டா� ? அேதா� இ� நீ மட்�ம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்ேல..

நிரஞ்சனா�க்�ப் பதி�� ெதாடங்கி�ச்�.. ஸ்ரவ�க்�ப் பத்�..

ஆனா..�மார்..? அஞ்� �ட ஆகேல.. அந்தப் பிஞ்�கள ெநனச்�ப்
பாரண்ணா..! "

" சாந்தி…" ெப��ச்� விட்டவன் ம�ப��ம் ெமௗனத்தில் ஆழ்ந்தான்.

இ�வைர நிைனத்ேத பார்க்காத ஒன்ைறச் சிந்திக்க ஆரம்பித்தான்.

’ ஆம்.. ேவதா�க்ெகன்ன.. நல்ல ெபண்தான்.. ஆனா அவள நம்ம மன�
ஏத்�க்�மா..? காலப்ேபாக்�ல.. ஊம்.. ஆனா ேவதான்னா…?

ெகாழந்ைதங்க�க்�க் �டக் கவலயில்ல…அவர்க�க்� மிக�ம்
பி�த்தமான ஆன்ட்�..’ �ழப்பம் நீங்கவில்ைல. ஆனால் ஒ� ெதம்�
கிைடத்த� ேபாலி�ந்த� அவ�க்�.

" ஐ வில் திங்க் அெபௗட் இட் சாந்தி.."

சாந்திக்� இந்தப் பதில் ெவ� நிம்மதிையத் தந்த�. ஆனால் அவர்கள்
இ�வ�ம் ேவதா இதற்�ச் சம்மதிப்பாளா என்� நிைனத்�ப் பார்க்க அறேவ
மறந்�விட்டனர். இப்ேபா� ேவதாவின் பதிைலக் ேகட்டபின்தான் தன் தவ�
�ரிந்த� சாந்திக்�.

ஊ�க்�ப் ேபாய் க�தம் எ��வதாக ராஜாவிடம் ெசால்லிவிட்�
ம�நாேள பயணமானாள் சாந்தி.

நான்ைகந்� நாட்கள் சாரமற்� ெசன்றன. ராஜா�க்�க் �ழப்பம்
நீங்கவில்ைல. சாந்தியிடம் ெசால்லிவிட்டாேன தவிர ேவதாைவத் தன்
மைனவியாகக் கற்பைன ெசய்� பார்க்கக்�ட அவனால் இயலவில்ைல.

ஆயி�ம் ேவதாைவக் �றித்� அதிகமாக , வழக்கமில்லா வழக்கமாகத்
தன்ைன அறியாமல் சிந்திப்பைத�ம் அவனால் ம�க்க ��யவில்ைல.

ேவதாைவ�ம் �ழந்ைதகைள�ம் இைணத்�ப் பார்த்தால் மிக�ம்
ெதளிவா�ம் அவன் மனம், தன்ைன�ம் ேவதாைவ�ம் இைணத்�ப்
பார்க்ைகயில் ஒ�விதமாகக் �ழம்�வைத�ம் உணர்ந்� ெகாண்டான்.

ஆனால் எல்லாவற்ைற�ம் மீறி ஏேதா ஒ� எதிர்பார்ப்� அவ�ள் ேவகமாக
வளர்ந்� வ�வைத�ம் அவனால் தவிர்க்க இயலவில்ைல.



அன்� அவன் ெபய�க்�ப் பதி�த்தபால் வந்த�. ைகெய�த்தி�ம்
ேபாேத அ� சாந்திமதியிடமி�ந்� வந்�ள்ள� என்� ெதரிந்த�.

அவசரமாகப் பிரித்�ப் ப�த்தான். ஆத்திரமாக நின்றான். சாந்திமதி
தனக்�ம் ேவதா�க்�ம் நடந்த உைரயாடல்கைள உள்ள� உள்ளப�
எ�தியி�ந்தாள் வ�த்தம் நிைறந்த ெதானியில். தந்ைதயின் ஆத்திரம்
பிள்ைளக�க்�ப் �ரியவில்ைல. பள்ளியில் ேதர்�கள் நடந்�
ெகாண்��ந்தன.

நிரஞ்சனா மிக ெமல்ல, " அப்பா..! ஸ்��க்� ைடம் ஆச்�.." என்றாள்.

எரிந்� வி�ந்தான் ராஜா. அதற்� ேமல் அங்� நிற்கவில்ைல. தம்பிக�டன்
ெசன்� விட்டாள் நிரஞ்சனா.

ஏெனன்� காரணம் ெசால்லத் ெதரியாமல் இ�ந்� ேபாய் அமர்ந்தான்
ராஜா. ஆத்திரத்தின் அனல் அைலயைலயாய்த் தாக்கிற்�. அவைன�ம்
அறியாமல் ேவதா�டன் தன் எண்ணத்ைத இைணத்� விட்��க்கிறான்.

இப்ேபா� அத்ெதாட�க்� இைணப்பில்ைல என்ற�ம் அவ�க்�த் தாங்க
��யவில்ைல. தான் நிைனப்ப�, ெசால்வ� மட்�ேம சரி என்� பி�வாதமாக
எண்�கின்றவர்க�க்� அ�த்தவர்களின் எதிர்ப்� ேகாபத்ைதத்தான்
ஏற்ப�த்�ம். ஏெனனில் அவர்கள் அ�த்தவர்க�க்� ஒ� எண்ணம் அல்ல�
க�த்� இ�க்�ம் என்� ஒ�ேபா�ம் நிைனக்கேவ மாட்டார்கள். ராஜா�ம்
அந்தத் திமிரான �ணம் நிைறந்தவன் தான். ’ இல்ைலயில்ைல..

அப்ப�யில்ைல..’ இ�ப்�க் ெகாள்ளாமல் தைலைய இப்ப��ம் அப்ப��மாய்
ஆட்�னான்.

எ�ந்� பீேராைவத் திறந்� ேவண்�மட்�ம் ��த்தான். கண்கள்
சிவக்க.. ெதாண்ைட எரிய..�டல் உலர..தன் நிைல தவ�மள�க்�க்
��த்தான். அவன் ைகயில் சாந்தியின் க�தம் உ�த் ெதரியாமல் கசங்கிற்�.

ெவறி பி�த்�க் கத்தினான்.

" வ்..ேவ..தா..ேவ..தா..நீல்லாம் ஒ� ெபாண்ணா.. நா ெசான்ன� தான்
சரி..நீ ஒ� ஏத்தங்கட்ைட.. ஏத்தங்கட்ைடதான்.. ஒன்ேன..ஒன்ேன.."

ேவதாவின் வீட்ைட ேநாக்கி ெவறி�டன் நடந்தான். தள்ளாட்டத்தி�ம்
ஒ� ேவகம் இ�ந்த�.

ேவதா அ�வலகத்திற்�க் கிளம்பிக் ெகாண்��ந்தாள்.



" ேவ…தா…. ஏய்.. ஏ ஏத்தங்கட்ைட " தி�ெரன ேகட்ட இந்தக்
கர்ஜைனக் �ரல் அவைளத் தி�க்கிட்�த் தி�ம்பிப் பார்க்க ைவத்த�.

வாசல் நிைலைய அைடத்�க் ெகாண்� நின்ற ராஜாவின் ேகாலம் அவைளத்
��க்�ற ைவத்த�. நல்ல ேபாைதயில் இ�க்கிறான் என்� �ரிந்�
ெகாண்டாள்.

’ ஒ�ேவைள.. வீ� தவறி �ைழந்� விட்டாேனா.. ஆனால் ேவதா என்�
�ப்பிடறாேன..’

அவள் ேயாசித்�க் ெகாண்��க்�ம் ேபாேத அவன் ெவறிேயா�
அவைள ேநாக்கி வந்தான் உளறலான �ரலில் கத்திக் ெகாண்ேட.

" ஏய்.. ஏ..ஏத்..தங்..கட்..ட என்..ன..யா..நீ..ேவண்..டாங்..�..ற..?

எ..என்..ன.. ேவ..ண்..டா..ங்க..என்..ன�.. த த த�..தி..இ�க்..
�..ஒ..ஒனக்�..?..

நா..நா..ன்.. ஒன்..ன..விட..

எல்..லாத்..�..லி�ம்… ஒ..ச..ந்த.. வன்..அண்டர்… ஸ்..டா..ண்ட்.. ? "

ெவறி�ம், ஏளன�மாகப் கத்திக்ெகாண்ேட வந்தவன் சட்ெடன்� அவள்
ெகாஞ்ச�ம் எதிர்பாராமல் அவள் ைகையப் பி�த்� இ�த்தான். அவள்
இன்னெதன்� ஊகிக்�ம் �ன்ேன அவ�ைடய �ரட்�த்தனம் அவைள
�ற்�ைகயிட்ட�. அந்த அதிர்ச்சியில் அவள் மயங்கி வி�ந்� விட்டாள்.

�யநிைன� வந்� அவள் கண்விழித்தேபா� மணி ஒன்றைர. உைடகள்
கைலந்� கிடந்தன. உடல் வலித்த�. நடந்த� ஒவ்ெவான்றாக நீர்ப்படலமாகப்
�ரிய ஆரம்பித்தேபா� ேவதாவின் உட�ம், உள்ள�ம், எண்ணங்க�ம்
ெந�ப்�க் கங்�களாக தகித்தன. வாய்விட்� அழக்�ட ��யாத ஒ�
தவிப்பில் தத்தளித்தப் ேபானாள். ெவ� ேநரத்திற்�ப்பின் ஒ�
தீர்மானத்�டன் எ�ந்தாள்.

ராஜா�க்� ம�வின் ேபாைத ெதளிந்த ேபா� மனதின் ெவறி�ம்
தணியத் �வங்கிய�. தான் நடந்� ெகாண்டவிதம் �ரிய ஆரம்பித்த�ம்
அவன் உள்மனம் �தாகரமாகச் சிரித்த�. அவன், அவ�க்� �ன்னாேலேய
அவமானத்தால் தைல�னிந்தான்.. �னிக் ��கிப் ேபானான். ’ ச்ேச..

எவ்ேளா ெபரிய ேகவலமான காரியத்தச் ெசஞ்�ட்ேடன்..?



ச்ேச.. நானா..நா..னா..இதச் ெசஞ்ேசன்..?

என் �த்தி எப்� இவ்ேளாக் கீழ்த்தரமாப் ேபாச்�..? ’

கண்களில் பட்ட ம�ப்�ட்�கைளத் �க்கி வீசி எறிந்தான். அவனால்
அைமதி அைடய ��யவில்ைல. அப்ப�ேய சிறி� ேநரம் கண்கைள ��ப்
ப�த்தான். இ�ப்�க் ெகாள்ளவில்ைல. சிறி� ேநரம் கழித்� ஒ� ���டன்
எ�ந்� வீட்ைடப் �ட்� விட்� காைரக் கிளப்பினான்.

பத்� நாட்கள் கழித்� அவன் வீட்�க்�த் தி�ம்�ம் ேபா� பக்கத்�
வீட்ைடப் பார்த்தான். அ� ெவறிச்ேசா� கிடப்ப� ேபால் இ�ந்த�.

நிதானமாக வீட்�க்�ள் �ைழந்தவைன நிரஞ்சனாவின் அ�ைகக்
�ரல் எதிர்ெகாண்ட�.

" அ..ப்..பா…? " தவித்த �ரலில் அைழத்தாள். தான் இவ்வள�
நாட்கள் வீட்�க்� வராததால் தான் அ�கிறாேளா என்� நிைனத்தவன்
என்�மில்லாத பரி�டன் அவள�கில் ெசன்� ெமல்ல அன்பாகக் �றினான்.

" ஒண்�ம் நடந்�டேல நிரஞ்.. அழாேதம்மா.. அப்பாதான்…" அவைன
இைடமறித்தாள் நிரஞ்சனா. " எல்லாம் நடந்� ��ஞ்��ச்�ப்பா…" ெபா�க்க
மாட்டாமல் ெபரிதாக அழத் ெதாடங்கினாள்.

ேபச்�க் �ர�ம்.. அ�ைகச் சத்த�ம் ேகட்� உள்ளி�ந்� சாந்திமதி,
ஸ்ரவண், �மார் ேவகமாக வந்தனர்.

சாந்திமதிைய அவன் எதிர்பார்க்கவில்ைல.

" சாந்தி… நீ எப்ப.." அவன் ��க்கவில்ைல. " அப்பா…ஆன்ட்�..

ஆன்ட்�.. ெசத்�ப் ேபாய்ட்டாங்கப்பா.."

ஒேர �ரலில் ெசால்லிவிட்� ஓெவன்� அழத் ெதாடங்கினர் அந்தச்
சின்னப் பிள்ைளகள். அவர்கேளா� ேசர்ந்� சாந்தி�ம் அ�தாள்
��றிக்��றி.

" எ..ன்..னா…? " ெபாேளர் என்� யாேரா அ�த்த� ேபாலி�ந்த�
அவ�க்�. அவனால் ஜீரணிக்க ��யவில்ைல அந்தச் ெசய்திைய. ஒ�



இ�ட்� மளமளெவன்� அவைனச் �ற்றிப்படர்வ� ேபால் உணர்ந்தான்.

அப்ப�ேய இ�ந்� ேபாய் உட்கார்ந்� விட்டான். தனக்� எந்த வைகயி�ம்
தீங்கிைழக்காத ஒ� உயிைரக் கண்ணிைமக்�ம் ேநரத்தில்
ஒ�க்கியாயிற்�. அவனால் தாங்க ��யவில்ைல. �ற்�ப்�றம் அவைன
விட்� ந��வ� ேபால் உணர்ந்தான்.

சற்ேற ெபா�த்� சாந்தி தான் ெமல்லச் ெசான்னாள்.

" ஒ� வாரத்�க்� �ன்னா� சாய்ந்தரமா ேவதா எனக்� வழக்கமில்லா
வழக்கமா ஃேபான் ெசஞ்சாண்ணா.. எங்க வீட்�க்காரர் தான் எ�த்தா�..

அவர்ட்ட என்னய அவசரமா�ம் �க்கியமா�ம் பாக்க�ம்..ெகாஞ்சம்
அ�ப்ப ���மா ஒேர ஒ� நாள்� ேகட்�க்கா.. அவ�ம்
சரீன்�ட்�..எங்கிட்டக் ெகா�த்தா� ஃேபான.. எங்கிட்ட�ம் அைதேய
ெசான்னவ..ஒங்க மாமியார் மாமனார் கிட்ேட�ம் பர்மிஷன் வாங்கிட்� ஒேர
ஒ� நாள் வந்�ட்�ப் ேபான்னா.. இப்பேவ வரட்�மான்ேனன்.. அெதல்லாம்
ேவண்டாம்.. காேலல ெகளம்பிக் கட்டாயம் வந்��ன்� ஃேபான வச்�ட்டா.
எங்க வீட்ல எல்லாத்�க்�ேம ேவதாவ ெராம்பப் பி�க்�ம்… அ�னால
அ�ங்கல்லா�ம் ேபாய்ட்� வந்��ண்ட்டாங்க.. நா�ம் ம�நா காேலல பத்தர
மணிக்ெகல்லாம் இங்க வந்�ட்ேடன். அவளப் பாத்த�ம் எனக்�த்
�க்கிவாரிப் ேபாட்ட�. எப்� இ�ப்பா…அன்னிக்�ப் �த்த � மாதிரி ? ஆனா
எப்�ேயா இ�ந்தா.. ெமாகம் ேபயறஞ்சமாறி இ�ந்�ச்�.. ஒடம்�ம் அனலாக்
ெகாதிச்��.. ’ சாந்தி.. எனக்� என்னேமா பண்�� ெரண்�
நாளா..ெகாழந்ைதங்கத் தனியா இ�க்��ங்க.. ஒங்கண்ணாவக்
காேணாம்.. எனக்� ஒ� ஒதவி ெசய்றியா.. ஒங்கிட்ட சில விஷயங்கள்
�க்கியமாப் ேபச�ம்.. ேபாய்ட்� வந்� ெசால்ேறன்.. ெமாதல்ல நான்
ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வைரக்�ம் ேபா�ம்.. என்னயக் �ட்�ட்�ப்
ேபாறயா’ன்னா.. ேபாேனாம்.. அவ �ட ேவல பாக்�ற காயத்ரீங்கறவங்க�ம்
வந்தி�ந்தாங்க அவ ஒதவிக்�.. அ�ங்க ெரண்� ேப�ம் ஏேதா ேவலய..

��ச்சாங்க… நா ெராம்பக் ேகக்கல.. ெவளியிேலேய நா இ�ந்�ட்ேடன்…

பதினஞ்� நிமிஷத்�க்�ள்ளிேய ேவல ��ஞ்� வந்�ட்டாங்க.. காயத்ரி
அப்�ேய ேபாய்ட்டாங்க… அவளால ேபசேவ ��யேல.. ெராம்ப ேசா..ந்�
ேபாய்�ந்தா.. வீட்�க்� வந்ேதாம். தண்ணி ேகட்டா.. அ�க்�ள்ள
ெகாழந்ைதக�ம் வந்��ச்�ங்க.. அ�ங்களப் பாத்த�ம் ஏேனா
அ�தா..இ�ங்க�ம் ’ ஏன் ஆன்ட்� அ�றீங்க..?’ ன்� ேகட்�க்கிட்�
இ�க்கறப்பேவ " சா..ந்..தீ.. ெரா..ம்..ப ெந..ஞ்..�.." ன்னவ அப்ப�ேய என்



ம�ல சாஞ்சா.. ெரண்� நிமிஷம் ��யாய்த் ��ச்சாண்ணா.. அப்ப�ேய
ேபாய்ட்…டாண்ணா.." என்� அடக்க மாட்டாமல் கதறிவிட்டாள்.

சற்� ேநரம் கழித்� மீண்�ம் ேபசினாள் சாந்தி.

" அவேளாட அண்ணா..அக்கால்லாம் எங்க இ�க்காங்கன்� எனக்�
ஒண்�ம் ெதரியேல..அவேளாட ஆஃபீஸ் நண்பர்க�க்� மட்�ம் அவேளாட
ஃேபான் ைடரியப் பாத்�த் தகவல் ெசான்ேனன். ஒன்ேனாட மச்சினைர�ம்
தந்தி ��த்� வரவச்ேசன்.. அவ�ம் உடேன வந்�ட்டா�.. அப்�றம் நடக்க
ேவண்�யத ��ச்ேசாம்…அண்ணா அவ எவ்ேளா ஆட்களச் ேசத்�
வச்��க்கா ெதரி�மா… ஐேயா…விஷயம் ெதரிஞ்� வந்தா….ங்க…பா�…

ஆட்ேடாக்காரங்க..ைசக்கிள் ரி�ாக்காரங்க..பஸ் �ைரவர்ஸ்..
கண்டக்டர்ஸ்.. காய்கறி.. பழம்.. உப்� விக்கிறவங்கள்ேள�ந்�..

தள்�வண்�க்காரங்கள்ேள�ந்�.. எந்ெதந்த ஆஃபீஸ்ேல�ந்ேதா ெபரிய
ெபரிய அதிகாரிகள்..சாதாரண ஸ்டாஃப்ஸ்… கவர்ன்ெமன்ட்
அதிகாரிங்க..அங்க ேவல பாக்�ற ப்�ன்ேல�ந்�.. மற்ற அதிகாரிகள் வைர..
ஸ்�ல்.. காேலஜ் �ச்சர்ஸ்.. ப்ரின்ஸ்பல்ஸ்.. ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ்..அப்பப்பா…
ஆ� அைமதியா இ�க்�றாப்�ல இ�ந்�ட்�.. இவ்ேளா ேபரா.. ஆங்.. இதச்
ெசால்ல மறந்�ட்டேன.. எவ்ேளா பிள்ளங்களப் ப�க்க வச்��க்கா..
வச்�ட்��க்கா.. ேவல வாங்கிக் ெகா�த்��க்கா..? கல்யாணம் பண்ணி
வச்��க்கா.. ? அம்மா�…ேயாவ்..அந்தப் பிள்ைளங்க.. அ�ங்களப்
ெபத்தவங்கன்�க் �ட்டம் அலேமாதிரிச்�.. நா ெகாஞ்சம் �ட
எதிர்பாக்கேவயில்ல..அ�ங்கல்லாம்

" ஐேயா.. நாங்க அனாைதயாய்ட்டேமம்மா.. இப்�� தி�ர்ன்� எங்கள
விட்�ட்�ப் ேபாய்ட்�ேயம்மா…“ன்� அ�தப்ேபா வய� வித்யாசம்.. பதவி
வித்யாசம் பாக்காம எல்லா�ேம அடக்க ��யாம
அ��ட்டாங்கண்ணா..”வாழ்ந்தா இப்�ெயா� வாழ்க்ைகய வாழ�“ன்�
ஒம் மச்சினன் அ��கிட்ேட ெசான்னப்ப நா”ேவ…தா..ன்�"

கதறிட்ேடண்ணா..! "

ெவளிேய �ணிகைள அயர்ன் ெசய்� ெகாண்� இ�ந்த மாணிக்கம்
வண்�யிலி�ந்த �ரான்ஸிஸ்டர்ேல�ந்� �.எம். எஸ். �ரல் விரக்தி�டன்
பா�க் ெகாண்��ந்த�…

" தி�ந்தாத உள்ளங்கள் இ�ந்ெதன்ன லாபம்..?



வ�ந்தாத உ�வங்கள் பிறந்ெதன்ன லாபம்..?

இ�ந்தா�ம் மைறந்தா�ம்

ேபர் ெசால்ல ேவண்�ம்..

இவர் ேபால யாெரன்�

ஊர் ெசால்ல ேவண்�ம்..

இவர் ேபால யாெரன்�

ஊர் ெசால்ல ேவண்�ம்…

கண் ேபான ேபாக்கிேல கால் ேபாகலாமா..?

கால் ேபான ேபாக்கிேல மனம்

ேபாகலாமா..?

மனம் ேபான ேபாக்கிேல மனிதன்

ேபாகலாமா..?

மனிதன் ேபான பாைதைய மறந்�

ேபாகலாமா..?.."

ராஜேசகர் �னிக் ��கிப் ேபானான்.

இரண்� நாட்கள் இ�ந்� விட்� சாந்தி கிளம்பி விட்டாள். ராஜா
நிைல�ைலந்� ேபாய் விட்டான்.

அ�வலகத்திற்�ம் ேபாகவில்ைல. �ழந்ைதகள் இ�ண்�
ேபாயி�ந்தன.அவர்கள் ேபசேவயில்ைல. இந்த வீட்ைடக் காலி ெசய்�விட்�
ேவ� வீ� பார்த்�ப் ேபாய்விட ேவண்�ம்.. �ழந்ைதகைள இனிேமல்
கண்�க்�க் கண்ணாகப் பார்த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம் என்� ���
ெசய்தான்.



அைழப்� மணிேயாைச ேகட்�க் கதைவத் திறந்தான்.

" ராஜேசகர்ங்கற�…"

" நாந்தான்… நீங்க…? "

" எம்ேப� சரவணன்.. ேவதா ஸிஸ்டேராட ேவல பாக்�றவன்.. அ�ங்க
இந்தக் கவர் ெரண்ைட�ம் ேநர�யா ஒங்ககிட்டக் ெகா�க்கச் ெசால்லிக்
ெகா�த்தாங்க..ஒ� வாரத்�க்� �ன்ேன.. அ�ங்க கேடசியா ஆஃபீஸ்
வந்தப்ப.. ஆனா அன்னிக்� மதியேம நா எங்கம்மாக்� ெராம்ப ��யேலன்�
தந்தி வந்� ஊ�க்�ப் ேபாய்ட்ேடன்.. இந்தக் கவர் ெரண்�ம்
எம்பாக்ெகட்லிேய இ�ந்� ேபாச்�.. அங்க ேபானா எங்கம்மா மறாநாேள
தவறிட்டாங்க.. காரியம் எல்லாம் ��ச்சிட்� �ந்தாநா ராத்திரிதான்
வந்ேதன்.. ேநத்�ம் நா ஆஃபீஸ் ேபால. இன்னிக்�ப் ேபானா இ�மாதிரி ந்�ஸ்
ெகடச்��.. ேவதாம்மா ஹார்ட் அட்டாக்ல

ேபாய்ட்…டாங்…" அடக்க ��யாமல் அ��விட்டார் வந்தவர்.

ஒ� நிமிடம் திைகத்�ப் ேபானவன் �தாரித்�.." சார்.. உள்ள வாங்க..

ஒக்கா�ங்க…" என்� அவைர அைழத்� உட்கார ைவத்தான்.

" எப்ேபர்ப்பட்ட ெபாண்� ெதரி�மா சார் அ�…? எப்ப�ம் பிரியமாப்
ேப�ம்.. ஒ� கஷ்டம்னா யா�க்�ன்னா�ம் ெரண்டாம் ேப�க்�த் ெதரியாம
ஒத�ம்.

ேவைலல கில்லா� சார்.. எத்தனப் பிள்ைளங்களப் ப�க்க வச்�க்கிட்�
இ�க்�… ெதரி�மா சார்..? அேதாட எத்தன ஏழப்பிள்ைளங்க�க்�க்
கல்யாணம் பண்ணி வச்��க்� ெதரி�மா சார்…? காயத்ரின்� எங்க
ஆஃபீஸ்ல ஒ� நல்ல அம்மா இ�க்காங்க..அ�ங்ககிட்டேய வீட்ட
விக்கிற�க்�ம்… அந்தப் பணத்ைத�ம்.. இன்�ம் ேவதாம்மாேவாட ேசமிப்�
எல்லாத்ைத�ம் ராமகி�ஷ்ண மடம்.. தி�ப்பராய்த்�ைறய்ல இ�க்�ற ��ல்..

இன்�ம் அனாதக் ெகாழந்ைதங்க ப�க்கிற�க்�ன்�.. இப்� பிரிச்�க்
��க்கச் ெசால்லி ஏற்பா� பண்ணிட்டாங்களாம்.. அ�ங்க�க்� ஏேதா
உள்ளாரத் ேதாணீ�க்�.. இல்ல சார்..? அதப் ேபாயி ஆண்டவன் இப்�
படக்�ன்� �ட்�ட்�ப் ேபாய்ட்டாேன.. எங்க ஆஃபீஸ்ல யா�ேம இன்�ம்
நார்மல்ஸிக்� வரல சார்..! சரி சார்.. நா ெகளம்�ேறன்…ஒண்�ேம ஓடல.."



என்றவர் அவன் ைகயில் கவர்கைளக் ெகா�த்� விட்� அவன் பதிைலக்
�ட எதிர்பார்க்காமல் வி�விெடன்� ேபாய் விட்டார்.

திக்பிரைம பி�த்�ப் ேபாய் நின்றான் சற்� ேநரம். பின் கவைரப்
பிரித்தான். திைகத்�ப் ேபானான்.

நிரஞ்சனா, ஸ்ரவண், �மார் �ன்� ேபர் ேபரிேல�ம் நான்�
வ�டங்க�க்� �ன்ேப ஆ�க்� ஐயாயிரம் நிரந்தர ைவப்�த்ெதாைக
ேபாட்டதன் ரசீ�கள்.

எல்லாவற்றி�ம் காயத்ரி என்ற ெபயர் காப்பாளர் என்ற இடத்தில்
இ�ந்த�. அப்ேபா�தான் வந்தவர் ‘காயத்ரி’ என்ற ெபயைரக் �றிப்பிட்ட�
நிைனவில் நிழலா�ய�. அ�த்த கவைரப் பிரித்தான்.

ஒ� ெவள்ைளத் தாளில் அழகான ைகெய�த்தில் ஆங்கிலத்தில்
இரண்ேட இரண்� வரிகள்.

" Silently i lived for you.. But

Violently you killed me."

Vedha.

அவ�க்� உயிேர ேபாய்விட்ட� ேபாலி�ந்த�. அவன் வாழ்நாளிேலேய
�தன்�ைறயாக வாய்விட்�க் கதறி அ�தான். மைனவி இறந்த ேபா� �ட
இவ்வள� அழவில்ைல.

�ற்ற�ணர்� ெகான்ற�. அவமானம் பாடாய்ப்ப�த்திய�. தான் ஒ�
��ைவ விடக் கீழாகப் ேபாய்விட்ட� ேபால் உணர்ந்தான். ேவதா சாந்தியிடம்
�ட நடந்த எைத�ம் ெசால்லவில்ைல என்� நிைனத்�க் ெகாண்டான் சாந்தி
ேபசிய விதத்திலி�ந்�. ’ வீட்�க்� வந்� ெசால்ல�ண்�
ெநனச்��க்கா..ஆனா அ�க்�ள்ள ேபாய்ட்டா.. அவ நடந்தத சாந்திட்ட
ெசால்லி… சாந்தி நம்மள நா� வார்த்த ந�க்�ன்� ேகட்�ந்தாக் �ட
ஆறீ�க்�ேமா..’ அவன் மனசாட்சி அவைனக் ெகால்லத் �வங்கி விட்ட�.

இனி அவ�க்� அதிலி�ந்� மீட்சி இல்ைல.

ஏேதா நிைனத்�க் ெகாண்� பிள்ைளகளின் பீேராைவத் திறந்தான்.



ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் ஒவ்ெவா� பீேரா. ேமலிரண்� தட்�களில்
உைடகைள அழகாக அ�க்கி ைவத்தி�ந்தனர். கீ�ள்ள தட்�களில்

விைளயாட்�ப் ெபா�ட்கள் இ�ந்தன.

’ ஏ..அப்பா..இவ்வளவா..? ’ திைகத்�ப் ேபானான். ’ நாம எப்ப
இெதல்லாம்..’ நிைனத்�க் ெகாண்ேட ஒன்ைற எ�த்தான். ஒ� ேபப்பர்
ஒட்�யி�ந்த�. “ஆன்ட்�-லண்டன்” . இன்ெனான்ைற எ�த்தான். "ஆன்ட்�-

பம்பாய்.. ெடல்லி..

�னா". இப்ப� �வரின் பீேராவி�ம்..

வாயைடத்�ப் ேபானான். ’ ஓ..ேவதா அப்பப்ப ஊர்ல இல்லாததப்
பாத்தி�க்ேகாம்.. அவ படத்ேதாட தினசரி.. வார இதழ்கள்ள ேபட்�..

கட்�ைரகளப் பாத்��க்ேகாம்.. ஆனா அலட்சியமா அைவகள ஒ�க்கிட்�ப்
ேபாயி�க்ேகாம் என்னன்� �டப் ப�ச்�ப் பாக்காம.. அவ என்ன ேவல
பாத்தான்� �ட நமக்�த் ெதரியல.. ஊம்…இனிேம ெதரிஞ்� என்ன
பண்ணப் ேபாேறாம்.. ெவளி நாெடல்லாங்�டப் ேபாயி�க்கா ேபால..

நாம அவளக் ெகான்�ட்டேம..! ’ மனசாட்சி அ� அ�வாகக்
ெகான்� ெகாண்� இ�ந்த� அவைன.

இனிைமயிலி�ந்� �யரேமா அன்றி �யரிலி�ந்� இனிைமேயா..
அல்ல� ஒ�வைரப்பற்றி ெகாண்�ள்ள எண்ணத்தில் ஒ� மாற்றேமா -

ஏற்ப�வதற்� ஒவ்ெவா�வர் வாழ்க்ைகயி�ம் ஒ� நிகழ்� அவ்வப்ேபா�
ேதைவப்ப�கிற�. அவன் வாழ்வி�ம் அப்ப� ஒ� நிகழ்� நைடெபற்�
��ந்� விட்ட�. அவ�ள் ஒ� மாற்றம் ஏற்பட்�க் ெகாண்��ந்த�.

கனத்ைத மன�க்�ள் அவேனதான் ஏற்றினான். இனி அவனால் அைத
இறக்கி ைவக்க ��யா�.

நிமிடத்�க்� நிமிடம் கனப்பட்�க் ெகாண்��ந்த மனைத அப்ப�ேய
ெவளிேய தள்ளி வி�வைதப் ேபால ெபரிய ெப��ச்� ெவளிேயறிய�
அவனிடமி�ந்�. பார்ைவ �ரத்தில் ஏற்றம் இைறத்�க் ெகாண்ேட
ெவள்ளந்தியாகப் பா�க் ெகாண்��ந்தவர்கள் ேமல் பதிந்த�.

" ஏத்தமரம் கட்� வச்� ஏேலேலா..



ஏறியதில் கால் மிதிச்� ஏேலேலா.."

��றிக்��றி அ�தான்.

காலத்�க்�ம் அவன் அ�ைக நிற்கப் ேபாவதில்ைல.

’ கண்ேபான ேபாக்கிேல கால் ேபாகலாமா…?

கால் ேபான ேபாக்கிேல மனம் ேபாகலாமா…?

மனம் ேபான ேபாக்கிேல மனிதன்

ேபாகலாமா…? ’

அவன் மனதில் இந்தப்பாடல் தி�ம்பத்தி�ம்ப ஒலித்த�.

- 09-07-1973 To 11-07-1973



அவர்கள் நல்லவர்கள் !

" அவன் நல்லவனா இ�க்கலாண்�…ஆனா அ�க்காக அவன்
ெசய்றெதல்லாம் நல்லதா இ�க்�ங்கறதில்ேல.. ஒ� கா� சம்பாரிக்கத்
�ப்பில்ேல… ஜாலி ேகக்�ேதா..ஜாலீ…? ெகடக்�றாம்பா�.. த்�.. எம்
�ள்ளயா இேவன்.. " ஆத்திரம் மீறி மீண்�ம் ைகயிலி�ந்த கட்ைடயால்
அ�க்கிறார் விஸ்வம்.

" அய்..ேயா… அம்..மா… அக்..கா. அக்கா.. "

" அவனப் ேபாட்� அ�க்காதீங்கேளன்.. வி�ங்க.. ேபாங்க உள்ள…

நீங்க மட்�ம் ெராம்ப ேயாக்யமாக்�ம்… ேபாங்கேளன்…"

" ஏய்.. என்னயவா எ�த்�ப் ேப�ேற.. என்ன ெசய்றம்பா�…"

விசாலத்ைத ேநாக்கிக் கம்ைபத் தி�ப்பியவைர " ேவணாம் மாமா..
ேவணாம்.." என்� ஓ� வந்� த�த்தாள்அவரின் �த்த ம�மகள் ேர�கா.

" அக்..கா..அக்கா..வலிக்.. ��க்கா.."

வலி�ம் அ�ைக�மாய் விம்மினான் கங்கா.

" நல்லா வலிக்கட்�ண்டா… நீ ெசய்ற காரியத்�க்� அ�க்காம..

ெகாஞ்சவாடா ெசய்வாங்க..? நீ ெகட்ட ேகட்�க்�ப் ேபாத ேகக்�ேதா..?
அத எடம் மாத்திக் ��க்�ற.. ஏேதா சம்பாதிச்�க் ெகாண்� வ�ேவன்�
பாத்தா… பாதிய நீ ேபாத ேபாடற�ேலேய ெசலவழிச்சர்ேர.. மீதியப்… ெபரீ…
சா.. தானம் ��த்�ட்� வந்�டறா�… ெபரீ…ய்…யத் த�மெதார… என்�
உ�மியவாேற வீட்��ள் �ைழந்தார்.

விசால�ம், ேர��ம் ேசர்ந்� ெம�வாகக் கங்காைவத் �க்கி உட்கார
ைவத்�, ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ��க்கக் ெகா�த்�த் திண்ைணயில் ப�க்க
ைவத்தனர்.

" ேர�..நீ ேபாய்ப் ப�ம்மா.. ராஜு ஏதாவ� திட்டப் ேபாறான்.."



" நீங்க அத்ேத…? �ங்கப் ேபாலியா…? "

" எனக்�த் �க்கம் ேபாய்த்தான் மாமாங்கம் ஆச்ேசம்மா.. இப்ப�ேய நா
இவன்கிட்டக்கப் ப�த்�க்�ேறன். ஒங்க மாமா ேகாவம் இன்�ந்
தணியலிேய.. தி�ம்பி அ�க்க வந்தா�ம் வந்��வா�.. ேபாம்மா
நீ..ேபாய்ப்ப�.. கதவச் சாத்திக்க…"

ேர� உள்ேள ேபானாள். ஆனால் அவள் மன� கங்காேவா�
ெவளியிேலேய இ�ந்த�.

ேர� " �த்த ம�மகள் " என்ற பதி�டன் அந்த வீட்�ல் �ைழந்த ேபா�
கங்கா என்ற கங்காதர�க்� வய� எட்�. எப்ேபா�ம் எதி�ம் படாமல்
ஒ�ங்�ம் �பாவம். மிக�ம் ஒல்லியாய் இ�ப்பான். சாப்பா� ேவ�ம் என்�
ேகட்கக் �டப் பயப்ப�வான். அம்மா பார்த்�ப் ேபாட்டால் தான் உண்�.

இந்த நிைலயில் அன்�ம்.. பாச�ம்.. பரி�ம், அேத ேநரத்தில் கண்�ப்�க்
காட்ட ேவண்�ய கட்டத்தில் கண்�ப்�ம் காட்�ம் ேர�விடம் அவன் மனம்
இயல்பாக இ�க்கப்பட்ட�. அவேளா� ெமல்ல ெமல்ல ஒட்�க் ெகாள்ள
ஆரம்பித்தான். ’ அண்ணி ’ என்� �ட �ைற ைவத்�க் �ப்பிடத்
ெதரியா�. அக்கா என்� தான் �ப்பி�வான்.

ேர��ம் அவனிடம் அதிகம் அன்� காட்�னாள். அவைனப்
பள்ளிக்�டம் அ�ப்பத் தயார் ெசய்வாள். கைத ஏதாவ�
ெசால்லிக்ெகாண்ேட சாப்பிட ைவப்பாள். பாடம் ெசால்லித் த�வாள். அவன்
�ங்கிய பின்தான் தான் �ங்கச் ெசல்வாள்.

இப்ப�யாக அவைனத் தன்ேனா� ஒட்ட ைவத்�க் ெகாண்ட ேர��க்�
, அந்தச் சின்னஞ்சி� உள்ளத்தில் ஆழப் பதிந்� ேபாயி�ந்த�..

அசாதாரணமான , அள�க்� மீறிய பய உணர்� என்� �ரிந்த ேபா�
அதிர்ந்� ேபானாள்.

ேர��ம் ேவைலக்�ப் ேபாகிறவள் தான்.

அவள் கணவன் ராஜு �த்தவன். ைமய அர� ஊழியன்.

அ�த்தவன் அப்பாைவப் ேபால ரயில்ேவ ஊழியன்.



�ன்றாமவன் ேர�ேயா..�வி..மிக்ஸி.. ஃேபன்…கிைரண்டர்.. தண்ணீர்
ேமாட்டார் என்� ஏேதேதா ப�� பார்ப்பான். சின்னதாகக் கைட ஒன்ைற�ம்
ைவத்தி�ந்தான்.

இவர்கள் தவிர இரண்� ெபண்கள்.

அவர்க�க்�த் தி�மணம் ஆகிவிட்ட�. கங்காதான் கைடக்�ட்�.

கைடசிப் பிள்ைள என்றால் எவ்வள� ெசல்லம் இ�க்க ேவண்�ம் ? ஆனால்
அந்த வீட்�ல் அெதல்லாம் கிைடயா�.

கங்கா பத்தாவ� ப�த்� ��க்�ம் வைர ஒன்�ம் ெபரிதாக நடந்�
விடவில்ைல. அவன் கல்�ரிக்�ப் ேபாகிேறன் என்� ெசான்ன ேபா�தான்
பிரச்சைன ஆரம்பம் ஆயிற்� அவன் வாழ்வில்.

" காேலெஜல்லாம் ேவண்டாம்.. ஒங்க அண்ணங்க அக்கால்லாம் எந்தக்
காேலஜ் ேபானாங்க..? அ�ங்கல்லாம் நல்லா சம்பாதிக்கேல..? நீ�ம் ஏதாவ�
ேவைலக்�ப் ேபாற வழியப் பா�.. ேபா..ேபா.. காேலஜ் ேபாறானாம் கா..ேல..ஜ்..
"

" இல்..லப்..பா.. மார்க் ெநறய இ�க்கற�னால �லபமா எடம்
ெகடக்கிம்னாங்க.."

" என்ன�… நாம்ேப�ற�க்� எ�த்தாப் ேப�ற…? "

இரண்ெடட்�ல் அவைன ெந�ங்கியவர் அவன் வச்சி�ந்த மார்க் ஷீட்..
சர்�ஃபிேகட் எல்லாவற்ைற�ம் பி�ங்கி அப்ப�ேய கடாசினார்.

" ஐேயா.. அப்பா ", என்� அவன் அவற்ைறக் �னிந்� எ�க்கப்
ேபா��ன் இ�ப்� ெபல்ட்ைட உ�கி.. கண்ணிைமக்�ம் ேநரத்தில் அவன்
ேமனிைய ரத்தக்களறி ஆக்கி அவைனப் பி�த்�க் கீேழ தள்ளி விட்�
நகர்ந்தார்.

அப்ேபா� �ட ‘அ…க்…கா…’ என்�தான் வலி தாங்காமல் ��த்தான்.

ேர� ஓ�வந்� அவைனத் �க்கி.. ெம�வாகத் தன் அைறக்� அைழத்�ச்
ெசன்� ப�க்க ைவத்� வழக்கம் ேபால் வழி�ம் ரத்தத்ைதத் �ைடக்க
ஆரம்பித்தாள். ராஜு�ம் அவ�க்� உதவினான் மன ேவதைனைய
மைறத்�க் ெகாண்�.



" இவன் என்னங்க ேகட்டான்..? ேமல ப�க்கிேறன்�தாேன ேகட்டான்..?

அ�ல என்ன தப்�.. ? அ�க்� இப்�ப் ேபாட்� அ�க்க�மா..? நல்லாப்
ப�க்க ைவக்க ேவண்�ய� ெபத்தவங்க கடம தாேன ? அ��ம் நல்ல மார்க்
வாங்கி�க்கிற பிள்ளய.. ? "

" அப்பா �பாவம் தான் ஒனக்�த் ெதரி�மில்ல…? ப�ப்ெபல்லாம்
வீ�ன்� ெநனக்கிறவ�.. அவர்ட்டப் ேபாயி இவன் எ�க்�…"

" ேகட்டா என்னங்க..? ப�க்க ஆைசயா இ�க்�.. ேகட்�க்கான்..

அப்பாட்டக் ேகக்காம ேவற யார்ட்டங்க ேகப்பான்…? "

" நீ ெசால்ேற.. எம். ஏ., எம். எஸ்ஸி.,பி.இ. , பி.ெடக். ன்� ப�ச்சிட்�
ேவலயில்லாமத் திண்டா�றவங்க ேவல ேகட்� நம்ம கைடக்� வர்ராங்க..

நம்ம கைட என்ன ெபரிசா.. ேயாசிச்�ப் பா�..ேபப்பர எ�த்தா ேவலயில்லாத்
திண்டாட்டம்… எந்தப் பத்திரிக்ைகயப் பாத்தா�ம் இேததான்… இெதல்லாம்
அவ� மன�ல ப�ப்� பத்�ன நல்ல எண்ணத்தக் ெகா�க்கல… அ�க்� நாம
என்ன ெசய்ய ���ம்..? "

" சரீ.. அத ஒ� இதமா.. இங்கிதமாச் ெசால்லலாம்ல…? இப்�யா ரத்தம்
வர்ர மாறி அ�க்க�ம்…? "

கங்காைவப் பார்க்கப்பார்க்க அந்தப் ெபண்�ள்ளம் தவித்த�.

கங்கா மிக�ம் நல்ல ைபயன். யா�க்�ம் உத�ம் �ண�ைடயவன். பசி
என்� யார் ேகட்டா�ம் ைகயில் இ�ப்பைதக் ெகா�த்� வி�வான். அதிரப்
ேபச மாட்டான். யா�ம் சத்தமாகப் ேபசினால் அந்த இடத்தில் நிற்கேவ
பயப்ப�வான்.

இப்ப�ப்பட்டவ�க்� வீேட �தல் சங்கடமாக இ�ந்த�.

எதற்ெக�த்தா�ம் காட்�க்கத்தல் ேபாட்�த் தன் வி�ப்பப்ப� தான்
எல்ேலா�ம் வீட்�ல் நடக்க ேவண்�ம் என்� நிைனக்�ம் அப்பா. கட்ைடேயா
அல்ல� ெபல்ட்ேடா எ� கிைடக்கிறேதா அைத ைவத்� எதிராளிைய
அ�க்�ம் அரக்க �ணம் ெகாண்ட மனிதர்.



அவரின் க�ைமக்�ப் பயந்� ேபாவ� ேபால் காட்�க் ெகாண்�, அவர்
அந்தப்பக்கம் ேபான�ம் இந்தப்பக்கம், அவர் எைதச் ெசய்யக்�டா� என்�
ெசான்னாேரா அைதேய பிள்ைளக�க்காகச் ெசய்� விட்�, பின்னர் அ�
அவ�க்�த் ெதரியவந்� அதற்காக அவரிடம் அ� வாங்�ம் அம்மா ! பாவம்
அவள்.. அவளால் ேவ� எப்ப� நடந்� ெகாள்ள ���ம்..? அவள் மைனவி
மட்�மில்ைலேய…தா�ம் �ட அல்லவா ?

மாதம் பிறந்த�ம் அப்பாவிடம் ஒ� �றிப்பிட்டத் ெதாைகையக்
ெகா�த்� விட்� அதன்பின் தனக்� ஒ� ெபா�ப்�ம் இல்ைல என்�
ஒ�ங்கிவி�ம் ெபரிய அண்ணன்.

அேதேபால் தான் அ�த்த அண்ண�ம்.. மாதாமாதம் ஒ� �றிப்பிட்ட
ெதாைக அப்பாவிடம் ெகா�த்� வி�வான். அவ்வள�தான். அதன்பின்
ேவைல ��ந்த�ம் தன் அைற.. அைத விட்டால் ேவைல.. இல்ேலன்னா
நண்பர்க�டன் ெவளிேய ெசன்� ��..சீட்டாட்டம். ஒ�நாள் அவ�ைடய
நடத்ைதையப் பற்றி அவர் தட்�க்ேகட்க �யல அவன் " நா�
ஒங்ககிட்டத்தான் சம்பளம் வாங்�ன�ம் ஒ� ெதாைகயத் தந்�டறன்ல..

அேதா� நி�த்திக்�ங்க.. நா என் இஷ்டம் ேபாலத்தான் இ�ப்ேபன்..

அதப்பத்தி அனாவசியமாப் ேப�னீங்கன்னா நா வீட்�க்� வர்ரதேய
நி�த்தீ�ேவன்.." ெசால்லி விட்� ெவளிேய ேபாய் விட்டான். அதன் பிற�
அவர் அவனிடம் வாேய திறப்பதில்ைல.

காைலயில் எட்� மணிக்� வீட்ைட விட்�ப் ேபானால் கைட ேவைல,

ெவளி ேவைல என்� பார்த்� விட்� இர� ஒன்ப� மணிக்� வீட்�க்� வ�ம்
எதி�ம் அதிகம் பட்�க் ெகாள்ளாத �பாவம் ெகாண்ட கைடசி அண்ணன்.

இரண்� மாதத்�க்� ஒ��ைற வந்� கிைடத்தைதப் ேபாட்� ேபாட்�க்
ெகாண்� ��ட்�க் ெகாண்� ேபா�ம் அக்காமார். இவர்கள் யாரிட�ம் ஒ�
உண்ைமயான அக்கைற கிைடயா�.

அவரவர் �யநலம் அவரவர்க்�.

இத்தைன ேபர் ந�விேல யதார்த்தமான.. கனிவான, அேதசமயம்
கண்�ப்பான.. �யநலம் �ளி�ம் இல்லாத ேர�விடம் அவன்
ஒட்�க்ெகாண்டதில் ஆச்சரியம் இல்ைல.



கங்காவின் பட்ைடத் தீட்டப்படாதப் �த்திசாலிதனத்திற்�த் தன்னால்
��ந்த வைர ஒளி�ட்�னாள் ேர�. நல்ல �த்தகங்கைள வாங்கிக்
ெகா�த்�ப் ப�க்க ைவத்தாள். உலக நடப்�கைள அவ�டன் ேபசி விளங்க
ைவப்பாள். ச�தாயம் எவ்வள� �க்கியம் என்� அவ�க்�ப் �ரி�ம்ப�
��வாள். உலகத்தின் ெபரிய ெபரிய தைலவர்களின் கைதகைளக்
��வாள். எல்லாவற்றிற்�ம் ேமல் பணேம �க்கியம் என்�ம், ேபாலியான
வாழ்க்ைகைய நிஜம் என்� நம்�ம் மனிதர்களின் �டத்தனத்ைத
விளக்�வாள் அவ�க்�ப் �ரி�ம்ப�.

இெதல்லாம் ஒ� �றம் ஆ�தலாய் இ�ந்தா�ம் அப்பாவின் ேகாபப்
பி�யிலி�ந்� அவனால் வி�படேவ ��யவில்ைல.

ேவைல கிைடப்ப� அவ்வள� எளிதாக இல்ைல. ெவ�ம் பள்ளிப் ப�ப்�
��த்த ேநாஞ்சான் பய�க்� என்ன ேவைல கிைடக்�ம் ?

ஒ�நாள் �க்கைட.. ஒ�நாள் ெபட்�க்கைட.. என்� மாறி மாறிப்
ேபானான். எதி�ம் அவனால் கைடக்காரர்களின் தி�ப்திக்� ேவைல பார்க்க
��யவில்ைல.

அவன் அண்ணனின் கைட�ம் அவ�க்� ஒத்� வரவில்ைல. ப��
பார்ப்பதற்ெகன்� ��ப் பணத்ைத�ம் �தலிேலேய வாங்கிக் ெகாண்�..

பைழய சாமான்கைளேய ேபாட்� விட்� �தி�தான் ேபாடப்பட்�ள்ள� என்�
ெசால்�ம் ெபாய்யிலி�ந்�… ெத�வில் ேபாேவார் வ�ேவாைரத்
தராதரமின்றிக் கிண்டல் ெசய்வ� வைர அவ�க்�த் �ளி�ம்
பி�க்கவில்ைல.

ேம�ம் அவன் எல்லாவற்றி�ம் சி�வனாகேவ இ�ந்தான். உடல் வளர்ச்சி
இ�ந்த அள� மனதில் �திர்ச்சி இன்�ம் ஏற்படவில்ைல. எதற்ெக�த்தா�ம்
கத்திரி ேபா�ம் அவன் வீட்�ச் �ழல் அவைன வளர விடவில்ைல. இந்தக்
காலத்தி�ம் இப்ப� ஒ� ைபயன்.

அவர்கள் கைட�ம் ஒத்� வராமல்.. நிரந்தர ேவைல�ம் கிைடக்காமல்..

தினந்ேதா�ம் அப்பாவின் அ�..அம்மாவின் அ�ைக.. ேர� அக்காவின்
கவைல ேதாய்ந்த �கம்..

மீண்�ம்.. மீண்�ம்.. மீண்�ம்.. இேத !



கங்கா தவித்�ப் ேபானான் வழிவைக ெதரியா�.

அப்ேபா�தான் ஐந்தாவ� வைர அவ�டன் ப�த்�ப் பின் ப�ப்ைபப்
பாதியில் நி�த்தி விட்ட காளியின் ெதாடர்� கிைடத்த�.

அவ�க்� அப்பா கிைடயா�. அம்மா வீ�களில் ேவைல ெசய்பவர். ஒ�
அக்கா சிறிய அளவில் �க்கட்� விற்� அம்மா�க்� உதவியாக இ�ந்தாள்.

ஏழ்ைமயான ��ம்பம் என்றா�ம் அன்�.. ேநசம் இைவக�க்�க்
�ைறவில்லாத ஒ� ��ம்பம்.

காளியிடம் ��றிக் ெகாட்�னான் கங்கா. காளிேயா ெபரிதாகச்
சிரித்தான்.

" இ�க்காடா இவ்ேளா அலட்�க்கிற…ெபரீ..சா..? வா நா ஒனக்� ேவல
வாங்கித் தேரன்…"

�லபமாகச் ெசான்னவன் ெசய்�ம் காட்�னான். கங்காவின் நல்ல
�ணத்ைதேய, காளி கங்கா�க்� �லதனமாக்கிக் ெகா�த்தான்.

ேவைல ஒன்�ம் ெபரிதில்ைல. �றிப்பிட்ட ஒ� வீட்�ல் ேபாய் அந்த
வீட்�க்காரர் ெகா�க்�ம் ெபாட்டலங்கைள, �ப்ைப ெபா�க்�ம் ைபயன்
ேபால் அ�க்�ச் சாக்கில் ைவத்� , காளி அறி�கப்ப�த்தி ைவத்த �ன்�
நான்� ெபட்�க் கைடகளில் ெகாண்� ேபாய்க் ெகா�க்க ேவண்�ம்.
அவ்வள�தான். �� �பாய் த�ேவாம் என்றார்கள்.. தந்தார்கள் !

கங்கா�க்� நம்பேவ ��யவில்ைல. ’ �� �பாய்… �…�.. �வா…
ஆனால் அ� நிஜம்.. ெகாஞ்சம் ெபாட்டலங்கைள ஒ� இடத்திலி�ந்�
�ன்� நான்� கைடகளில் ெகாண்� ேசர்க்க… அதி�ம் அந்தப
ெபாட்டலங்கள் கனமாகக் �ட இல்ைல. அதக் ெகாண்� ேபாக…

�..�..�பாய்..’

ேர�விடம் ஓ�னான்… ெசான்னான் நடந்தைத.. அவள்
சந்ேதாஷமாகத் தைலையக் ேகாதிவிட்�ப் பாராட்�வாள் என்�
நிைனத்தவ�க்�.. அவள் தைலயில் ைகைய ைவத்�க்ெகாண்�
திைகத்�ப் ேபாய் உட்கார்ந்� விட்டேபா� அதிர்ச்சியாக இ�ந்த�.



" அ..க்..கா.. அக்கா நா ெபாய் ெசால்லேலக்கா.. காளி காமிச்ச
வீட்�க்காரர் ெகா�த்த ெபாட்டலங்கைள அவர் ெசான்ன கைடங்கள்ளக்
ெகாண்� ேபாய்க் ெகா�த்த உடேன அந்தக் கைடக்காரங்க
ஒத்ேதா�த்த�ம் ஆ�க்� ��.. �� �பாய் ெகா�த்தட்டாங்கக்கா…
இேதா �ன்�� �பாய்… " சந்ேதாஷம் மிக அந்த அப்பாவிப் ைபயன்
பணத்ைதக் காண்பித்தேபா� ேர� ெசய்வதறியா� திைகத்தாள்.

" அய்..ேயா.. கங்கா..! நா ஒனக்� எத.. எப்ப�ப் �ரிய வப்ேபன்..? இந்த
�� �பா�ம் ஒனக்� ேவணாம்.. இந்த ேவல�ம் ஒனக்� ேவணாம்.."

" அப்ப ம�ப� ம�ப� அந்த ஆள்ட்ட அ� ஒத வாங்கச் ெசால்றியா…? "

ேர� அதிர்ந்� ேபாய்க் ேகட்டாள்.

" எந்த ஆள்ட்ட…? "

" அதான்.. ஒம் மாமனார்ட்ட…"

ேர� சிறி�ம் எதிர்பார்க்காத ேபச்� இ�. அதிர்ச்சியாக இ�ந்த�
அவ�க்�.

" கங்கா.. நீயா இப்�ல்லாம் ேப�ற..? அவ� ஒம் அப்பாடா…! "

" ஆ…மா… அப்…பா…! இேதா இந்தப் பணத்த அவர்ட்டக் ெகாண்�
ேபாய்க் ெகா�த்தி�ந்தா.. �க்கிக் ெகாஞ்சாட்டா�ம்.. ெதனம் ேபாலத்
�க்கிப்ேபாட்� மிதிக்காமலாவ� இ�ந்தி�ப்பா�…"

" கங்கா..! நீ அவர்ட்ட அப்ப� அ� வாங்கினா�ம் பரவால்ல… இந்த
ேவல ஒனக்� ேவணேவ ேவணாம் ! நாஞ் ெசால்றதத் தய�ெசஞ்� ேக�…"

" அய்…ேயா.. அக்கா இ� அப்� என்னக்கா ெகட்ட ேவல…நீ
பயப்ப�றாப்�ல…? சரீக்கா.. ஒனக்�ப் ��க்கேலன்னா ெசய்யல.. ேவற நல்ல
ேவலக் ெகடக்கிற வைரக்�ம் இதச் ெசய்ேறன்…சரியாக்கா…? "

ைகையப் பி�த்�க்ெகாண்� கங்கா ெகஞ்சிய ேபா� ேர�வால் அந்த
விவரம் ெதரியாத அப்பாவிப் பிள்ைளக்காய் அழத்தான் ��ந்த� உள்�ற.



ஆனால் அவள் �க்கால் வாசி எதிர்பார்த்த� ேபாலேவ விஸ்வம் இந்த
ேவைலைய ேவண்டாததாக நிைனக்கவில்ைல.

" ஏண்டா… நாய் வித்த கா� ெகாைலக்�தா…? உப்� வித்த கா�
கரிக்�தா…? இந்தக் காலத்�ல உத்� உத்�ப் பாத்திட்��ந்தா ஒண்�ம்
நடக்கா�.. ��யா�டா… ேபா..ேபா..ெகடக்கிற ேவலயப் பா�.. ெகடக்கிற
காச மரியாதயா எங்கிட்டக் ெகாண்டாந்� ெகா�த்திட�ம்.. �ரி�தா..
�..அ�..இ�க்�ன்� நாந்தர்ேரன் ஒனக்�.. மண்ைடல ஏ�ச்சா..? "

மிரட்டல் ெதானியில் �றி விட்� நகர்ந்தார் அவன் ெகா�த்த பணத்�டன்.

’ ஒ� தகப்பன் இப்ப��மா இ�க்க ���ம்…?’ ேர�வால் நம்ப
��யவில்ைல.

அவள் எைத நிைனத்�ப் பயந்தாேளா அ� ெம� ெம�ேவ நடக்க
ஆரம்பித்த�.

ெவ�மேன ெபாட்டலங்கைளக் ெகாண்� ேபாய்க் ெகா�த்�க்
ெகாண்��ந்த கங்கா ஒ�நாள் காளியிடம் ேகட்டான் அந்தப்
ெபாட்டலங்களில் என்ன இ�க்கிற� என்�.

காளி ெபரிதாகச் சிரித்� விட்�ச் ெசான்னான்.

" அடப்பாவி.. அ� என்னன்ேன ெதரியாதா…? அதாண்டா ேபாத
ம�ந்�..!"

" அப்ப�ன்னா…?"

" அட மண்�… அப்ப�ன்னா.. இப்ப பீ�.. சிகெரட் ��க்கிறாங்க..

தண்ணிய�க்கிறாங்க.. இல்ல ? அதப்ேபால இ��ம் ஒண்�.. இ�லி�ம்
ெநறய வைகவைகயா இ�க்�… ஊசியாப் ேபாட்�க்கலாம்.. சிகெரட் ேபால
ஊதவாம்.. �ம்மா அப்�ேய ைகல ேதச்� ேமாந்� பாக்கலாம்.. அப்� ெசஞ்சா
அப்�ேய ெமதக்கறாப்ல இ�க்�ம்.. நம்மக் கவலெயல்லாம் பறந்� ேபாய்�ம்..
ஒடம்� அப்�ேய ேலசா இ�க்�றா மாறி இ�க்�ம்…வலிகிலி எ��ம்
ெதரியா�. மன�க்ேகா.. அப்�ேய…" காளி ெசால்லச் ெசால்ல அந்தக்
கள்ளேம அறியாத மன� வியப்பில் விரிந்த�.



" அப்�ன்னா.. நாமல்லாம் �ட சாப்டலாமா.. ஊதலாமா…" ஆவலாய்க்
ேகட்டான் கங்கா.

" சாப்டலாம்.. ஊதலாம்.. யா� ேவணா.. ஆனா நமக்ெகல்லாம் கா�
கட்�ப்ப�யாகா�. நமக்ெகல்லாம் பீ�.. சிகெரட்.. சாராயந்தான்.."

கங்கா சிறி� சிறிதாக மாறிப் ேபானான். காளி ேபால் ஆனான். ஆனால்
காளி அவைன மாற்றவில்ைல. இவன் ேகட்ட சில சந்ேதகங்கைள அவன்
தீர்த்� ைவத்தான். அவ்வள�தான்.

மாதத்தில் நான்ைகந்� �ைற இந்த ேவைல. மற்ற நாட்களில்
ஒன்�மில்ைல. இல்ைலயில்ைல.. உண்�.. அப்பாவிடம் அ�..உைத..!

ஒ�நாள் காளியிடம் அ�ேதவிட்டான். காளி அவைனத் ேதற்றிச்
சினிமா�க்� அைழத்�ப் ேபானான். ேபாய்விட்� வந்� அம்மா ேபாட்ட
சாப்பாட்ைடச் சாப்பிட்�க் ெகாண்� இ�ந்தவ�க்� ஒ� பலமான உைத
எதிர்பாராமல்…. அப்ப�ேய நிைல�ைலந்� �ன்னாலி�ந்த �ழம்�.. ரசம்..
தயிரில் ேபாய் வி�ந்தான்.. �டான ேசா� ேவ�.. �கெமல்லாம் எரிய
ஆரம்பித்த�. அப்ப�ேய ெகாத்தாய் அவைனத் �க்கி வயிற்றில் தன�
காலால் ஒ� எத்� எத்தினார் அவன் அப்பா.

" ஏண்டா.. நா� கா� ெநலயாச் சம்பாதிக்கத் �ப்பில்ேல.. அ�க்�ள்ள
ஃபர்ஸ்ட் க்ளாஸ்ல ஒக்காந்� சினிமாக் ேகக்�ேதா ? " ெசால்லிக்ெகாண்ேட
ம�ப��ம் அ�த்தார்.

" மாமா…" ஓ� வந்� த�த்தாள் ேர�. " இப்�ேய நீங்க அ�ச்�ச்
சித்ரவதப் பண்ணிட்��ந்தீங்கன்னா அவன் ஒேர�யாச் சீரழிஞ்�
ேபாய்�வான் ஒண்�த்�க்�ம் ஆகாம.. அன்பாச் ெசால்லாட்��ம்
அ�க்காமலாவ� ெசால்�ங்கேளன்.."

" ஓேஹாேஹாேஹா… ெகா�ந்தனா�க்�ப் பரிஞ்�க்கிட்�
வந்தா�ேதா…?"

அவ�க்� ேர� ேபரில் பல காலமாகேவ ேகாபம். கங்காவிடம் அவள்
பரி�டன் இ�ப்ப�ம்.. கங்கா�ம் அவளிடம் ஒட்�க்ெகாண்ட�ம்.. அவரால்
ஏற்�க் ெகாள்ளேவ ��யவில்ைல. தன� அதிகாரத்தில் அ� ஒ� ��க்கீ�



என்� மன�க்�ள் ெகாதித்�க் ெகாண்� இ�ந்தார் அந்த அகங்காரம்
பி�த்த மனிதர். அவைள அ�க்க ��யாேத ?

" ேடய் ராஜூ…ஒம் ெபாண்டாட்�ய அடக்கி ைவடா.. இந்த வீட்ல
என்னய எ�த்தா என்ன நடக்�ம்� ெதரி�மில்ல..? "

" ேர�..உள்ள ேபா.." ராஜு கத்�னேதாட அவைளத் தரதரெவன்�
இ�த்�க்ெகாண்� தங்கள் அைறக்�ப் ேபாய்க் கதைவச் சாத்திக்
ெகாண்டான்.

கங்காைவ இ�த்�ப் ேபாய், ெவளிேய தள்ளிக் கதைவ ��னார்
விஸ்வம்" ேவணாங்க.ேவணாங்க" என்� விசாலம் கதறக்கதற.

" அக்… கா…அக்…கா…அம்..மா..அக்கா…"

கங்காவின் �னகல் ெவ�ேநரம் ேகட்ட�.

காைலயில் அவன் அங்� இல்ைல.

அன்� ேபானவன் தான் ! பத்� நாைளக்�ம் ேமலாக வீட்�ப்பக்கம்
அவன் வரேவயில்ைல.

ேர� தவித்�ப் ேபானாள்.

ஏற்கனேவ களிமண்ணாய்க் �ைழந்�.. ெநாந்� விட்ட மன�.அைத
யார் யார் எந்த உ�வத்தில் மாற்றித் தங்கள் தங்கள் வசதிக்�ப் பயன்ப�த்தப்
ேபாகிறார்கேளா ?

கங்கா ெசான்னெதல்லாம் ேயாசித்தால் காளி�ம் ஓரள� நல்ல
ைபயனாகத் தான் ெதரிகிறான். ஆனால் அவ�க்�த் ெதரிந்த
வழிகெளல்லாம் நல்லைவயாகத் ெதரியவில்ைலேய ?

ேர� பயந்த� நடந்� விட்ட�.

பத்� நாைளக்�ப் பிற� வீட்�க்� வந்த கங்கா, எைத�ேம ேர�
அக்காவிடம் மைறத்தறியாத பிள்ைள… தன் உடல்.. உள்ளப் �ண்க�க்�
ம�ந்� கண்� பி�த்� விட்டதாக அவளிடம் �றினான்.



ேர� பதறிப் ேபானாள். அவன் ெபரிதாகச் சிரித்தான்.

" உற�மில்ைல.. பைக�மில்ைல.. ஒன்�ேமயில்ைல.." உரக்கப் பா�னான்.

ஆம் ! அவெனா� வழியாகி விட்டான். ேதான்�ம் ேபா� வீட்�க்�
வ�வான்.. அம்மா வற்��த்த�க்காக ஏதாவ� ேப�க்�ச் சாப்பி�வான்.

வீட்�ல் யாேரா�ம் ேபசமாட்டான். ஏேத�ம் ேகட்டால் �டப் பதில் ெசால்ல
மாட்டான்

இைடயில் அவ�ைடய இரண்டாவ� அண்ண�க்�க் கல்யாணம்
நடந்த�. வந்தான்.. ஏேதா ெசய்தான்.. ேபாய்விட்டான். அவ்வள�தான்.

அந்த அண்ணிேயாட �கம் �ட அவ�க்�ச் சரியாகத் ெதரி�மா என்�
ெதரியவில்ைல.

ஆனால் இத்தைனக்�ம் ந�வில் ேர�ைவ மட்�ம் எப்ப��ம் பஸ்
நி�த்தத்திேலா.. அவ�ைடய அ�வலகத்திேலா இரண்� நாட்க�க்�
ஒ��ைற கண்�ப்பாகப் பார்த்� வி�வான். அவள் பிள்ைளக�க்� ஏதாவ�
தின்பண்டங்கைள�ம் மறக்காமல் வாங்கி வந்� வி�வான். ேர�வால்
அவற்ைற ம�க்க ��யவில்ைல. ஏெனனில் அவ�ைடய அன்�.. ேநசம்
உண்ைமயான�. அவ�க்� உள்�ற அதில் ஒ� ெப�மிதம் தான்.

அவளிடம் மட்�ம் என்றில்ைல. அவனிடம் உதவி ேகட்� வந்� விட்டால்
யாைர�ேம அவன் உதறி தள்ளிவிட்�ப் ேபாவதில்ைல. இப்ேபா� அவன்
ைகயி�ம் எப்ப�யாவ� பண�ம் இ�ப்பதனால் அந்தத் ெத�வி�ள்ேளார்..
அவர்கள் வீட்�ல் ��யி�ப்ேபார்.. ெவ� �றிப்பாக வசதி இல்லாதவர்கள்..

�ழந்ைதக்� உடம்� ��யலியா.. டாக்டர்ட்டப் ேபாக�மா.. ம�ந்�
வாங்க�மா.. இந்தா.. பி�ங்க.. பள்ளிக்� ஏதாவ� பணம் கட்ட�மா..
சீ�ைட வாங்க�மா..இந்தா.. பி� கா�.. பிரசவச் ெசலவா…இந்தா..
வச்�க்க.. இப்ப�…

ஆனால் அவ�க்� இப்ேபா� ஒன்� �ரிந்த�. பணம்… கா�…பணம்..
கா�.. அ� ஒன்�தான் மனித�க்� உணைவ�ம் விட �க்கியமான� இந்த
உலகத்தில் !

�ம்மாேவ அவனால் அவ�க்� ஒன்�ம் உதவியில்ைல என்� கரித்�க்
ெகாட்�க் ெகாண்��ந்தவர் அவ�ைடய ெசய்ைககள் அவ்வப்ேபா�
கா�க்� வந்த ேபா� ெகாதித்�ப் ேபானார். ஏேதா எப்ப�ேயா



சம்பாதிக்கிறானாம்…அைத�ம் யார் யா�க்ேகா வாரி இைறக்கிறானாம்…
மிஞ்சியைதத் தன் ேபாைதக்�ப் பயன்ப�த்திக் ெகாள்கிறானாம். ெபாங்கிப்
ெபாங்கி வந்த� அந்த ஆ�க்�.

ஒ�நாள் இர� எட்� மணி இ�க்�ம். எவ்வளேவா ெசால்லி�ம்
ேகளாமல் அம்மா அ�ைக�ம் கண்ணீ�மாய் அவைன இ�த்�ச் சாப்பாட்�த்
தட்� �ன் உட்கார ைவத்த ேபா�.. ம�க்க ��யாமல் இரண்� வாய் அள்ளிப்
ேபாட்டான். விஸ்வம் வந்� விட்டார்.

" அ�…ெச�ப்பால….இ� எத்தன நாளா நடக்��…எனக்�த்
ெதரியாம சாப்பாட்� உபசாரெமல்லாம்…? எந்திரிடா நாேய…" இடக்ைகயால்
கங்காவின் ��ையக் ெகாத்தாய்ப் பி�த்�த் �க்கியவா� அ�ப்பதற்�
வலக் ைகைய ஓங்கியேபா� ஒ� கரம் அைத வ�வாய்ப் பி�த்�த் த�த்த�.

தி�ம்பினார் ஆேவசமாக..

ேர� !

" ேர�.. வி�.." உ�மினார்.

" ��யா�.. இன்னிக்�…இ�க்� ெரண்�ல ஒ� ���
ெதரிஞ்சாக�ம். அவனப் ேபாட்� ஏன் இப்�ச் சித்ரவதப் பண்றீங்க.. அவன்
உயிேரா� இ�க்கற� ஒங்க�க்�ப் ��க்கலயா ?"

“அவன் எம்மவன்.. அவன என்ன ேவணா ெசய்ய எனக்�
உரிைம�ண்�.. நீ யா� அதக் ேகக்க…?”

“நா அவன் அண்ணி…அண்ணீன்� �டக் �ப்பிடாம ’அக்கா…
அக்கா’ன்� பிரியத்ேதாடச் �த்தி வர்ரவ�க்� அன்பானவ..அவன் ேமல
உண்ைமயான அக்கைற உள்ளவ..அவ�க்காக அ�தாபப்ப�றவ..அவன்
நல்லா இ�க்க�ம்� ஒவ்ெவா� �யற்சியாப் பண்ணிட்�
இ�க்கறவ..எல்லாத்�க்�ம் ேமல.. சின்னச்சின்னத் தப்�ங்க�க்காகப்
ெபரிய ெபரிய ெகா�ைமக�க்� ேமல ெகா�ைமகள அ�பவிச்�…

அ�ேல�ந்� தப்பிக்க ��யாம..அத..மறக்க…மைறக்க..இன்னிக்�த்
தப்பான வழிெயான்ைறத் ேதர்ந்ெத�த்� அழிேவாட ஆரம்பத்�ல நிக்கிற
இவேனாட பரிதாபத்தச் சகிக்க ��யாத ஒ� ம�ஷி…” தகித்தாள் ேர�.

" ேபா�ம்.. நி�த்�…! என்னய எ�த்தீன்னா…? "



“அடப்ேபாங்கய்யா… �ம்மா நி�த்�ங்க…ஒங்க ெமரட்டெலல்லாம்
இனிேமப்பட்� இந்த ேர�கிட்ட ெசல்லா�.. நா ஒ� ��ேவாடதான்
இ�க்ேகன்…”

" ராஜு…ஒம் ெபாண்டாட்�ப் ேபசறதப் பாத்தியாடா…? "

“ேர�…உள்ள ேபா..” என்� ைகையப் பி�த்தவைன உதறினாள் அவள்.

" நீங்க ேபசாதீங்க.. எத்தன நாைளக்�த்தான் இப்�க் ேகாைழயாேவ
இ�ப்பீங்க…ஒங்க�க்� மட்�மில்ல..இந்த வீட்ல இனிேம இவனப் பத்திப்
ேபச யா�க்�ம் உரிைம இல்ேல..ேயாக்யைத�மில்ேல.. ஒங்க �டப் ெபாறந்த
தம்பிதான அவன் ? என்னிக்காவ�…ெகாஞ்சமாவ� அவனப் பத்தி
அக்கறப்பட்��க்கீங்களா..?

ஆரம்பத்�ல அவன் எப்� இ�ந்தான்..? ெவளி உலகேம ெதரியாத
அப்பாவியா…அதிரப் ேப�வானா யார்ட்ட�ம்..?

ஆனா இன்னிக்�…? அவன்ட்ட இல்லாத ெகட்டப் பழக்கங்கேள
இல்ேல…ெபாய் ெசால்றான்… தி��றான்.. அ��ம் ெசாந்த வீட்லிேய…

எந்ெதந்தக் ெகட்ட வழியிேலல்லாம் சம்பாதிக்க ���ேமா அத்தைனயி�ம்
சம்பாதிக்கிறான்.. எ�க்� ? பாதி ேபாத ம�ந்� வாங்க.. அவன் ஏன்
இப்�யானான்… யாராச்�ம் ெகாஞ்சமாவ� ேயாசிச்சீங்களா..?

நீங்க ��க்கல? ஒங்கப்பா ��க்கல ?

ேவற தப்ெபல்லாம் பண்ணல..? ஒங்க தம்பி ஒ�த்தர் சீட்டாடல..?

ேர�க்�ப் ேபால..? இெதல்லாம் மட்�ம் ெராம்ப நல்லப் பழக்கங்கேளா ?

ஒங்கேளல்லாம் யார் கண்�க்கிற�..? இல்ேல அ�க்கிற� ? மீறி
என்னிக்காவ� ேகட்�ட்டா எனக்�ம்.. அத்ைதக்�ம் விழற� அ�
ஒைதங்கதான்.. ஏன்னா.. நீங்கல்லாம் ெபரீயவங்க… ெராம்பச்
சம்பாதிக்கிறவங்க.. அவன் சின்னப் ைபயன்…வாயில்லாப் �ச்சி..
ஒங்கப்பாேவாட ஜம்பம் ஒங்கேளாட இன்ேனா� தம்பிக்கிட்ட
ெசல்�ப�யாச்சா.. இல்ேலல்ல…? ஏன்னா அவ� மாசம் ெபாறந்தாக் காசத்
�க்கி ஒங்கப்பாட்ட எறிஞ்��றா�..

நீங்கல்லாம் எப்�ேயா ேபாங்க.. ஏன்னா ஒங்கேளல்லாம் யாராலி�ம்
தி�த்த ��யா�.. தி�ந்த�ம் மாட்�ங்க.. நாங் ேகட்�க்கறெதல்லாம்



ஒண்ேண ஒண்�தான்.. கங்காகிட்ட நீங்கல்லாம்.. �றிப்பா மாமா..
ெகாஞ்சம் ம�ஷத் தன்ைமேயாட நடந்�க்�ங்க..நீங்க அ�த்தவங்க கிட்ட
எப்�ேயா இ�ங்க.. ஒண்�ம் ெசய்ய ேவணாம்.. ஆனா.. கங்கா..? ஒங்க
தம்பிங்க..அவன்கிட்டக்க அ�சரைணயா இ�ங்க..

ெரண்� வ�ஷம் �ன்னா� வர.. அவன் ஸ்�ல்ல ப�க்கிற வர
அனாவசியமா ஏதாவ� ேபசி�ப்பானா.. ேகட்��ப்பானா..? ேயாசிச்�ப்
பா�ங்க.. ஆனா இப்ப.. அவன் அம்மாட்ட.. ஒங்ககிட்ட..

அண்ணங்ககிட்ட..யாரப் பாத்தா�ம் அவன் ேகக்�ற�..? பணம்..
கா�..தரேலன்னாக் ேகாபப்ப�றான்.. திட்றான்..மீ�னா ெசாந்த வீட்ேல�ந்ேத
தி��ட்�ப் ேபாய்�றான்..

இயல்பா அவன் நல்லவங்க.! .ெராம்ப நல்ல ைபயன்.. அவன இப்ப�
ஆக்�ன� யா�..? ஆ..ஊ..னா ஒடேன கண்�மண்� ெதரியாம
அ�க்கிற ஒங்கப்பா�ம்..எைத�ேம கண்�க்காத நீங்க எல்லா�ந்தான்…

ெகாளவி ெகாட்�க் ெகாட்� அேதாட பிள்ைளங்க�க்� ெவஷத்த
ஏத்�மாம்.. இங்க�ம் அதான் நடந்�ச்�.. நடக்��.. அவன் ஒண்�ம் தப்�
ெசய்யாதப்பேவ அ� வாங்�னான்.. ேமல ப�க்கிேறன்னான்.. அ�..ேவல
கிைடக்கேல.. ஒத..ேவல என்னா விக்கவா ெசய்�� ? ஒடேன வாங்க ?

கேடசில அப்�.. இப்� ஏேதா சம்பாதிச்� அவனால ��ஞ்ச ஒதவியக்
கஷ்டப்ப�றவங்க�க்�ச் ெசஞ்சா.. ெகாள்ளிக் கட்ைடல ��.. என்னா
����ச்சி�ப்பான்..? சரீ..ெபா�� ேபாக ஃபிெரண்� �ட சினிமாக்�ப்
ேபானா..ஒத.. சினிமாபாக்�ற� �டத் தப்பா..?

எத்தன நா� ராத்திரி அவனச் சாப்பிடக்�ட விடாம அ�ச்சி�ப்பா�..?

எத்தன நா� �ங்�றவன எ�ப்பி அ�ச்� ெவளிேல தள்ளி�ப்பா�..? அப்ப
நீங்க யாராவ� ஒத்தர்.. ஒத்தர்.. அம்மாவத் த�த்�.. ஒ� தரமாச்�ம்
‘ஏம்ப்பா இப்� பண்றீங்க இந்தச் சின்னப் ைபயனப் ேபாட்�’ ன்�
ேகட்��ப்பீங்களா..? ேகட்டதில்ேல.. ேகக்கமாட்�ங்க.. ஏன்னா ஒங்க
ெசாகமான வாழ்க்ைக ேபாய்�ம்.. ஏதாவ� ேப�னா வீட்ட விட்�த்
ெதாரத்தீ�வா�..

ெவளீல ேபாகப் பயம்.. வாடக ��த்�க் ��யி�ந்�.. வீட்�ச் ெசல�
பாத்�… பிள்ைளங்க ப�ப்பப் பாத்�.. நல்ல� ெகட்ட�க்� ஈ� ெகா�த்�..

��யா� ஒங்களால.. ��யேவ ��யா�.. இங்ேகன்னா சம்பளம்



வாங்�ன�ம் ஒ� ெதாகய வீசி எறிஞ்சிட்�.. ேவளா ேவைளக்�
வக்கணயாத் தின்�ட்�ப் ேபாய்டலாம்.. மத்த காச ஒங்க இஷ்டம் ேபால
ெசல� பண்ணலாம்.. இந்த வீட்� ஆம்பிளங்க�க்� அம்மா..
ெபாண்டாட்�..பிள்ளங்க எல்லாேம ஒ� ேப�க்�த்தான்.. அன்பா…ேநசமா
இ�ந்� ��ம்பம் நடத்த இல்ல..ஒங்க�க்� அம்மா ேவணாம்.. ெபாண்டாட்�
ேவணாம்.. பிள்ைளங்க ேவணாம்.. அண்ணந்தம்பிங்க ேவணாம்.. நீதி
ேநர்ைம ேவணாம்.. அக்கற.. பாசங்கறெதல்லாம் ேவணேவ ேவணாம்.. த்�..

நீங்கல்லாம் ம..�..ஷ..ங்..க..?"

" நி�த்�…என்னா நீ பாட்�க்� வசனம் ேபசிட்ேட ேபாற வாய்க்�
வந்தப�…இந்த வீட்ல என்னய எ�த்�க்கிட்� ஒ� நிமிஷம் தங்க
��யா�ன்� ெதரி�மில்ல..? "

" நா�ம் அந்த ��ேவாட தான் இ�க்ேகன்.."

" ேர�…என்ன ெசால்ற நீ…..? வீட்டவிட்�ப் ேபாறதா..? " பய�ம்,
ேகாப�மாகக் ேகட்டான் ராஜு.

" ஆமா..��ஞ்சா நீங்க�ம் வாங்க.. இல்ேலன்னா ஒங்கப்பாகிட்�ேய
ஒட்�ட்� இ�ங்க.. எனக்ெகாண்�மில்ேல. நா எம்பிள்ைளங்கைள�ம்,
கங்காைவ�ம் �ட்�ட்�ப் ேபாய்த் தனியா இ�க்கப் ேபாேறன்…"

தீர்மானமாகச் ெசான்னாள் ேர�.

" ஓ…ெகா�ந்தனாேராடத் தனிக்��த்தனேமா…? நீ ��சன
விட்�ட்�க் ெகா�ந்தனக் �ட்�ட்�ப் ேபாய்த் தனியாக இ�ந்தா
எங்க�க்�த் தான் அவமானம்.."

வக்ர�ம், ஆங்கார�மாக அசிங்கமான �ரலில் ேகட்டார் விஸ்வம்.

" ச்சீச்சி..அசிங்கமாப் ேபசாதீங்க.. அண்ணீங்�றவ அம்மாக்� அ�த்த
ஸ்தானத்�ல இ�க்கறவ.. �டப் ெபாறந்த அக்கா�க்�க் �ட அந்த எடம்
ெகடயா�.. அ� அவ்ள� �னிதமான எடம்.. அதனாலதான் ராமாயணத்�ல
சீதா எக்�த்தப்பா ேகக்கக் �டாத ேகள்வியக் ேகட்டப்ப ����த்�ப்
ேபானான் லஷ்மணன்.. அேதாட என்னயப் பத்தித் ெதரிஞ்சவங்க�க்�
என்னய நல்லாத் ெதரி�ம்.. என்னயப் பத்தித் ெதரியாதவங்ககிட்ட நா
இப்�த்தான்� நி�பிக்க ேவண்�ய அவசியம் எனக்� இல்ைல.."



" கங்கா எம்�ள்ள..நா இந்த வீட்�க்� ம�மகளா வந்தப்ப அவன்
எட்�வய�ப் பாலகன்.. எல்லாத்�க்�ம் ேமல எங்கிட்ட எப்ப�ம் பிரியமா
இ�க்�றவன்..இ� நா வரப் பாத்ேதன்.. இனிேம�ம் நீங்க அவனக்
ெகா�மப் ப�த்தறதப் பாத்�ட்�ச் �ம்மா இ�க்க ��யா�.. இனிேம�ம்
இப்�ேய விட்டா அவன் சாவத்தான் பாக்க ���ம்.. அ�க்� எனக்�
சக்தியில்ேல.. அ�னால அவன எங்�ட வச்சிட்� ெம�…

ெம�வா..ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா பழய கங்காவா மாத்த என்னால ���ங்�ற
நம்பிக்ைக எனக்� இ�க்�.

எம் ஃபிெரண்� ஒ�த்தி இந்த மாதிரி ேபாத ம�ந்�க்�
அ�ைமயானவங்க�க்� ட்ரீட்ெமண்ட் ��த்�த் தி�த்�ற க்ளினிக் ஒன்�
வச்��க்கா.. அவட்ட இவ�க்� ட்ரீட்ெமண்ட்�க்� ஏற்பா�
பண்ணீ�க்ேகன்.. இவ�க்�த் ேதைவயானத நா ெசய்யப் ேபாேறன்..

ெசய்ேவன்.."

" நீ கங்காேவாடத் தனியாப் ேபானா எங்��ம்பக் ெகௗரவம்
என்னா�ற�..?"

" இப்ப மட்�ம் அ� எப்� இ�க்�ன்�.. இன்�ம் கண்ண ��ட்�
ஒக்காந்தி�க்காம..ெகாஞ்சம் எறங்கிவந்�.. அக்கம்பக்கத்�ல மனசவிட்�ப்
ேபசிப் பா�ங்க.. �ரி�ம்.."

" ட்ேடய்..ராஜு.. என்னாப் ேபச்�ப் ேபசிட்��க்கா.. ேகட்�ட்�த்
த�மாடாட்டம் நிக்கிறிேயடா..இ�த்�ப் ேபாட்� மிதிக்காம…? "அவர்
மகனிடம் பாய்ந்தார்.

" ேர� ெசால்ற�ல�ம் ஞாயம் இ�க்�ல்லப்பா.." �தன்�ைறயாக
அப்பாவிடம் ஒ� ேகள்வி ேகட்டான் ராஜு.

திைகத்�ப் ேபானார் விஸ்வம்.

ேர� வியந்� ேபானாள்.

அம்மா அதிர்ந்� ேபானாள்.

ஆனால் அம்மா�க்�ம், ேர��க்�ம் ஒ� மகிழ்ச்சி ஊற்�க்கண்
உள்�ர ெவ�த்த�.



" ட்ேடய்…" விஸ்வம் ைகைய ஓங்கியவாேற ராஜுைவ ேநாக்கி ஓர�
எ�த்� ைவக்க ஒ� ெநா�யில் அவைனச் சற்ேற பின்�க்� இ�த்� விட்�
ேர� “ஊம்…” என்றவா� அவர் �ன் நின்றாள்.

ஒ� ெநா� ெவலெவலத்�ப் ேபானார் அந்த அகங்காரம் நிைறந்த
மனிதர்.

கீேழ கிடந்� �னகிக் ெகாண்��ந்த கங்கா�க்� நடப்ப� எ��ம்
ெதரியவில்ைல.

" இதப்பா�..வீட்ட விட்�ப் ேபானா நைகநட்ெடல்லாம்…" அப்ேபா�ம்
அவர் நைகையப் பற்றித்தான் ேப�கிறார் என்� ெநாந்� ேபான அம்மா உள்ேள
ேபானாள்.

ேர� சிரித்தாள் வாய்விட்�..

" ஒங்களப் பத்தி எனக்� நல்லாத் ெதரி�ம் மாமா.. இேதா.. நீங்க
எனக்�ப் பரிசம் ேபாட்ட சங்கிலி.. நீங்க அ�க்கப்�றம் ஒ� �ண்�மணித்
தங்கம் �ட எனக்ேகா.. எம்பிள்ைளங்க�க்ேகா.. இல்ேல
இவ�க்ேகா..ெசய்யேல.. எங்கப்பா ெசஞ்� ேபாட்டதத்தான் நா எ�த்�ட்�ப்
ேபாேறன்.. நல்லாப் பாத்�க்�ங்க.. இந்தப் ெபட்�ல இ�க்கற�.. ஒங்ககிட்ட
ெகா�த்த� ேபாக நா வச்சி�ந்த பணத்�ல அப்பப்ேபா நா வாங்�ன
ெபாடைவங்க.. பிள்ைளங்க �ணிங்க.. இ�ல எங்க அப்பாம்மா தீபாவளி..
ெபாங்கல்.. கார்த்திைக தீபம்.. ெபாறந்த நாள்.. கல்யாண நாள்�
எங்க�க்� வாங்கித்தந்த �ணிமணிங்கதான் இ�க்�.. நல்லாப்
பாத்�க்�ங்க.எனக்� இப்�ல்லாம் வ�ம் சீக்கிரம்� ெதரி�ம்.. அ�னால
நா�ம் ஒ� ப்ளான் பண்ணித்தான் வச்சி�ந்ேதன்.."

" சம்பாதிக்கிறீல்ல.. அந்தத் திமி�.. இ��ம் ேப�வ.. இன்ன�ம்
ேப�வ.."

" திமி� இல்லீங்க..தன்னம்பிக்ைக ! நா� என்ேனாட �யநலத்�க்காக
ெசய்யல.. ஒங்கேளாட பிள்ள கங்காவக் காப்பாத்தத்தான் ெசய்ேறன்
இெதல்லாம்.."

“ஒம் ேவலக்�ம் ஒல வக்கிறம்பா�…”



" ��ஞ்சா ெசய்ங்க.. மிஸ்டர். விஸ்வம் ! விஸ்வம்னாேல ஒலகந்தான்..

ஆனா இனிேம இந்த விஸ்வத்ேதாட வீட்�ச் �வ�க்�ள்ள இ�க்�ற இந்தச்
சின்ன எடம் மட்�ம் எங்க�க்� ஒலகமில்ல..உண்ைமல அ� ெவளில
இ�க்�..ஆேராக்யமா இ�க்�.. ெசழிப்பா இ�க்�.. பரந்� விரிந்�

“வா…வா..நா ஒனக்� நல்ல வழி காட்�ேறங்��” அ� எங்க�க்�க்
கண்�ப்பா நல்ல வழிகாட்�ம்.. ஏன்னா நா இனிேம கங்காவ என்ேனாட
பைழய பிள்ைளயாப் பாக்�ற வைரக்�ம் நடத்தப் ேபாற� வாழ்க்ைகயில்ல..

ேவள்வி.."

படபடெவன்� ைகதட்டல் சத்தம்.

தி�ம்பினாள் ேர�… காளி !

" நல்லாச் ெசான்ேனக்கா.. வாக்கா ைதரியமா.. நா இ�க்�ேறன்..

எங்கம்மா இ�க்�.. எங்க அக்கா இ�க்�க்கா ஒனக்�த் ெதாைணக்கி…
எல்லாத்�க்�ம் ேமல ெநஞ்� ெநறய பாச�ம் ேநச�ம் இ�க்�க்கா.. !

அ�க்�ம் ேமல ஆண்டவன்� ஒத்தன் இ�க்கான்க்கா "

காளி�ம், ேர��ம் மயங்கிக் கிடந்த கங்காைவ ெமல்ல எ�ப்பி உட்கார
ைவத்�… பின் �க்கி நி�த்த �ய�ம் ேபா� ராஜு�ம் ேசர்ந்�
ெகாண்டான் அவர்க�டன்.

ேர� ஒன்�ம் �ரியாமல் கணவைனப் பார்த்தாள். அவன் ெமௗனமாக
ஆனால் தீர்க்கமாக அவைளப் பார்த்தான். அந்தப் பார்ைவ பல்ேவ�
விஷயங்கைள ெநா�யில் அவ�க்�ப் �ரிய ைவத்த�. அவள் நிம்மதிப்
ெப��ச்� விட்டாள். �ழந்ைதகள் பாதி �ரிந்�ம் பாதி �ரியாம�ம்
அவர்கேளா� ெமல்ல நடக்கத் ெதாடங்கினர்.

" ெகாஞ்சம் நில்� ேர�.. ! "

�ரல் ேகட்�த் தி�ம்பினர்.

அம்மா !

" இந்தாங்க..நா�ம் ேபாேறன் அ�ங்கேளா�.. நாம ெபத்தப்
பிள்ைளக்காக ஊராவீட்�ப் ெபாண்� இவ்ேளா ெசய்றப்ப… நா எப்� இங்க



நிம்மதியா..மத்தப் பிள்ைளங்கல்லாம் ெபாழச்�க்�வாங்க தானா..ஆனா
இந்தப் பிள்ளதான் இப்ப அல்லா�� நல்ல பிள்ைளயா இ�க்கறதால.. நா
உ�த்தி இ�க்�ற ெபாடவேயாடதான் ேபாேறன்.. நைகல்லாம்.. தாலி உட்பட
பீேரால வச்�ட்ேடன்.. சாவி இேதா இ�க்�…ஒங்ககிட்ட பட்ட
அ�..ஒைதல்லாம் ேபா�ம்.. எம்ம�மக.. இல்லயில்ல நா வயித்�ல
ெசாமக்காத ெபாண்� ேர� என்னய நல்லாப் பாத்�க்�வா… வா ேர�..

ேபாலாம்.."

அவர்கள் அைனவ�ம் மன அளவில் இ�ட்டான அந்த வீட்ைட விட்�
ெவளிச்சத்ைத ேநாக்கி நடக்கலானார்கள்.

விஸ்வம் அப்ப�ேய விதிர்விதிர்த்�ப் ேபாய் நின்றார். ஓ�ற வைரக்�ம்
தாேன �ரத்த ���ம்..? தி�ம்பி எதிர்த்� விட்டால்.. ெவட்� வீராப்�ப்
ேப�கிறவர்களால் ஒன்�ம் ெசய்ய இயலா�. அ�தான் இப்ேபா� அவரின்
கண்�ன்ேன நடக்�ம் நிஜம் !

பின் �றிப்� :

கங்காைவப் ேபால் பலப்பல இைளஞர்கள் - இளவய� ஆண்க�ம் ,

ெபண்க�ம் - ஏன் சின்னஞ்சி� சி�வர்கள் �டத் ெதரிந்ேதா..
ெதரியாமேலா.. நண்பர்கள் ேசர்க்ைகயால் ேபாைத ம�ந்�ப் பழக்கத்திற்�
அ�ைமயாகி வி�வதற்� அன்பில்லா வீட்�ச் �ழல்.. பணேம �க்கியம்
என்� நிைனக்�ம்… எதற்ெக�த்தா�ம் �ற்றம் கண்� பி�த்�க்
க�ைமயாகத் தண்�க்�ம் ெபற்ேறார்.. சிறிய விஷயத்திற்ெகல்லாம் ேகலி
கிண்டல் ெசய்�ம் �ற்றத்தார்… இவர்கேள ���தற் காரணம் என்கின்றனர்
மனவியலாளர்கள்.

" பழக்கம் என்ப� பழ�வ� அ�

விலக்�ம் ேபாேத வில�வ�..

பாசம்.. ேநசம்.. காதல் தாேன..

வாழ்வதற்ெகன்ேற வள�வ�..

நிழல் ெதாட�வ�..மதி மயங்�வ� வழி



ேநற்�ம் இன்�ம் மா�வ�.."

இ� ஒ� பைழய தமிழ்த் திைரப்படப்பாடல். எவ்வள� உண்ைமயான
வரிகள் பா�ங்கள்.

இந்தக் கைதயின் நாயகன் கங்கா நல்லவன். ஆனால் தகப்பனின்
ேதைவயில்லாத சின்னச்சின்ன விஷயங்களில் அள�க்� மீறிய கண்�ப்ேப
அவைனச் சீரழித்�விட்ட�..

அவன் என்ைறக்� நல்வாழ்�க்�த் தி�ம்�வாேனா ?

ஆனால் கட்டாயம் ஒ� நாள் தி�ந்�வான். அ� நிச்சயம் !

ஏெனன்றால் அவன் மட்�மல்ல.. இப்பயங்கரப் பழக்கத்திற்�
அ�ைமயாக இ�க்�ம் பல இைளஞர்கள் அ�ப்பைடயில் நல்லவர்கள்…

ஆமாம்…!

அவர்கள் நல்லவர்கள் !

14-10-1984



உணர்�கள்…! உணர்ச்சிகள்…!

" எல்லாம் நீ ��த்த எடம்… ேகக்கறதக் ேகட்�க் கண்�க்கறதக்
கண்�ச்சி�ந்தா..?"

�ரளி கத்திக்ெகாண்��ந்தான். சதாசிவம் ஒன்�ம் ேபசவில்ைல…

ெம�வாக ெவற்றிைலைய நீவி �ண்ணாம்� தடவிக்
ெகாண்��ந்தார்.அவ�க்�த் ெதரி�ம் இ� அவ�ம் அவ�ம் ேபசித்
தீர்க்கக்��ய பிரச்சைன அல்ல. அ��ம் அல்லாமல் எல்லாம் நடந்� ��ந்�
பத்�ப் பன்னிரண்� வ�டங்க�க்� ேமல்

பறந்ேதா�விட்ட�.

" ச்ேச…ஒேர அவமானமா இ�க்� என்னா ேகள்வி ேகட்�ட்டா� அந்த
ஆ� …? "

ம�ப��ம் ��றினான்.

“�ரளீ… �ரளீ…” ெவளியிலி�ந்� ஒ� �ரல். வந்தவைனக்
கண்ட�ம் ேகாப ெவறியில் ஓ�ச் ெசன்� வந்தவனின் சட்ைடையக்
ேகார்த்�ப் பி�த்தான் �ரளி.

" ட்ேடய்….ட்ேடய்… எப்ப�ப் ேபசிட்டா�… பாத்தியாடா… உங்க மாமா
எங்க ��ம்பத்ைதப் பத்திப் ேபச அவ� யா�டா… யாேரா ெசஞ்ச�க்� நான்
என்னடா ெசய்ேவன்…???? "

ெவறியில் ைகேயாங்கியவைன ேவகமாக ஓ� வந்� த�த்�ப் பி�த்தார்
சதாசிவம்.

" �ரளீ…என்ன இ�…யாேரா பண்ணின�க்�.. ஷமீர் என்னடா
ெசய்வான்.. அவனப் ேபாயி அ�க்கப் ேபாற…? ெமாதல்ல உள்ள
ேபா..ெத��ல நின்�ட்�…"

" யாேரா இல்ல…இவேனாட மாமா.."



" அேத ேபால தப்� ெசஞ்ச� யாேரா இல்ல…ஒன்ேனாட அம்மா..!"

" த்�…இன்ேனா�வாட்� அந்தப் பழிகாரிய என் அம்மான்�
ெசால்லாத…"

ஷமீர் சம்பவத்தின் ேவகத்தில் திைகத்�ப் ேபாய் நின்றி�ந்தான்.

" ஷமீர்.. நீ ஒக்கா�ப்பா.."

ஷமீர் உட்கார்ந்தான். �ரளியின் ேவகம் தணியவில்ைல.. அப்ப��ம்..
இப்ப��மாக ஏேதா ����த்�க் ெகாண்ேட நடந்� ெகாண்�
இ�ந்தான்.

சிறி� ேநரம் கனமான ெமௗனம். ஷமீர் மிக ெம�வாகப் ேபசினான்.

" �ரளீ.. எங்க மாமா ேப�ன�க்� நான் மன்னிப்�க் ேகட்�க்கேறன்..

அங்கிேய ஒம் ெமாகம் மா�னதக் கவ�ச்ேசன்.. நீ ேவக�ம்.. ேவதைன�மா
வர்ரதப் பாத்�ட்�த்தான் நா�ம் ஒம் பின்னா�ேய வந்ேதன்…"

" ஷமீர்…! " ��றினான் �ரளி. கண்கள் �ட்டக் கண்ணீர்.

" ரிலாக்ஸ்.. �ரளீ… நீ என்னச் சின்னக் ெகாழந்ைதயா…?வர்ற�
எ�வானா�ம் வாழ்க்ைகல ஏத்�க்கத்தான் ேவண்�யி�க்�…"

" யாேரா… ஏேதா ெசஞ்சிட்�.. அதேனாட அவமான�ம்.. அ�க்�ம்
நம்ம ேமல வி�ந்தா…?"

" அதான் வாழ்க்ைக…சரிசரி.. வா..நாம ெகாஞ்ச ேநரம் ெவளியில
ேபாய்ட்� வரலாம்… வா..வா..டா.."

வ�க்கட்டாயமாக �ரளிைய இ�த்�க்ெகாண்� ேபானான் ஷமீர்.

சதாசிவம் ெப��ச்ெசறிந்தார்.

�ரளி ெசான்ன� ேபால் ேசற்ைற மிதித்த� அவர் மைனவி ரங்கா…
ஆனால் சகதி ெதறித்�க் ெகாண்��ப்பேதா…அவர் ேம�ம்.. அவர்
பிள்ைளகள் ேம�ம்.



’ �ரளி ேகட்டாப்�ல அவளக் கண்�க்க விட்�ட்டேமா.. சகதர்மிணீன்�
சகல �தந்திரத்ேதாட வச்��ந்த� தப்ேபா.. அேதாட விைள�தான்
இெதல்லாேமா… ெதரியல்ேல…’ தவித்த� அந்த நல்ல உள்ளம்.

அவ�ம் ேவைலக்�ப் ேபானாள். அவேராட சைமயல் ேவைலைய
விட்�விடச் ெசான்னாள். ெமௗனமாக ம�த்� விட்டார் அவர்.

எத்தைனேயா நாட்கள்… ெந�ப்பில் பல மணி ேநரம் ேவைல ெசய்�
விட்� வந்�.. ெவ�ம் ரசம் சாதத்ைதக் கைரத்�க் ��த்� விட்�
அசதியாக வ�கிறவைர விடமாட்டாள் ரங்கா.

’ ெபாம்மனாட்�க்� இத்தன ேவகமா..’ மன�க்�ள் திைகத்�ப்
ேபாவார் அவர்.

கணவன்-மைனவி அந்தரங்கம் என்ப� மிக�ம் �னிதமான� என்�
நிைனப்பவர் அவர். அைதப்பற்றிக் �டக் ெகாஞ்ச ேநரம் நிைனத்தால் �ட
அதன் �னிதம் ப�� பட்�வி�ம் என்� எண்�பவர்.

�தலில் �ரளி.. பின் இரண்� வ�டத்திற்�ப் பின் கார்த்திேகயன்.

அதன்பின்தான் விரிசல் ெபரிதாய் ெவளிேய ெதரிந்த�. அவள்
�ன்ைனப் ேபாலில்ைல. அ�வலகத்தில் இ�ந்� தின�ம் இர� 9 - 10 மணி
என்� தி�ம்ப ஆரம்பித்தாள்.

�தலில் ேவைல அதிகம் என்� நிைனத்தார்.

விஷயம் ேவ� என்� ேவம்�… �ட ேவைல ெசய்பவன் ெசான்னான்.

ஊர் வம்�தான் அவ�க்�ச் சாப்பா�. அ� அவ�க்� இப்ேபா�
அ�ம�யிேலேய கிைடத்த�.

�தலில் நம்ப ம�த்த மனம்.. ேயாசிக்க.. ேயாசிக்க.. ’ அவ�ைடய
சமீபத்திய நடவ�க்ைககைள ஒண்ணாச் ேசத்�ப் பாக்�ம்ேபா�…ெராம்ப
ேநரம் கழிச்� வரா…ஆத்�ல அவ்வளவா சாப்பிடறதில்ேல…ஆத்�க்
காரியங்கைள�ம் அவ்ளவாக் கவனிக்கறதில்ேல… �ரளி.. கார்த்தியக்
�டச் சரியாப் பாக்கறதில்ேல…அ�ங்கள ஸ்��க்�க் ெகளப்பற� �ட
நாமதான் ெசய்ேறாம்… ெசகண்ட் சாட்டர்ேடல �ட ெவளியில ேபாயிடறா..
ஞாயித்�க் ெகளைமகள்ள�ம் ஆத்�ல தங்கறதில்ேல…ேகட்டா சரியாப்



பதி�ம் ெசால்றதில்ேல…பண்�ைகன்� ெபாடவ வாங்�றவ…இப்ேபா
வாராவாரம் ��� கட்�ண்� ேபாறா…’ மன� சாத்தானாயிற்ேற ! அதற்�
அவல் ப�ப�யாகக் கிைடத்தால் வி�மா? அவைர வாட்� எ�த்த�.

இைடயில் சித்ரா பிறந்தாள்.

ஒ�நாள். ஒ� நிச்சயதார்த்த வீட்� ேவைலகைள ��த்�விட்� பஸ்ஸில்
வந்� ெகாண்��ந்தேபா�..ஜங்ஷன் ர�ண்ட்டானாக்கிட்ட கைலயரங்கம்
சினிமாவிட்� வந்� ெகாண்��ந்த �ட்டத்திற்� ந�ேவ…ரங்கா ஒ�
மனிதேரா� அட்டகாசமாகச் சிரித்தப�.. �ைழந்� �ைழந்� இ�த்�க்
ெகாண்� வ�வைதக் கண்ணால் பார்த்த ேபா� தான்….ெவள்ளம் அைண
மீறிவிட்டைத உணர்ந்தார்… �வண்� ேபானார்.

இத்தன நா�ம் அவன் ெசான்னான்.. இவன் பார்த்தான் என்ெறல்லாம்
விஷயம் கா�க்� வந்த ேபா� �ட இல்லாத ஒ� ஆழ்ேவதைன அவர்
மனதில் ��க்கிட்ட�.’ இப்ேபா நம்ம கண்�க்ேக ஆண்டவன்
காட்�ட்டாேன..பகவாேன நான் ெசஞ்ச பாவமா இ�..?’

உள்�க்�ள் ெநா�ங்கிப் ேபானா�ம் அவராக அவளிடம் எ��ம்
ேகட்கவில்ைல. அவேளா� சாதாரணமாகேவ பழகினார். எைத�ம்
ெதரிந்ததாகேவ காட்�க் ெகாள்ளவில்ைல.

அவ�க்�த் ெதரி�ம்.. ேவகமாக ஓ�ம் மாட்ைட இ�த்�ப் பி�த்தால்
அ� அதிகமாகத் திமி�ெமன்�. சரி ஏேதா ஒ� ஆைச.. ஒ� ெவறி..
ேவகம்.. அவளாகச் சரியாகிவி�வாள் என்� நிைனத்தார்.
இல்ைல..சரியாகவில்ைல ஓ�ய ேவகத்தில் திைச மாறிப் ேபாய்விட்ட� என்�
விைரவில் ஒ�நாள் ெதரிந்� ேபாயிற்�.

வளைமேபால் ஒ� தி�மண ேவைல. ெபரிய இடத்�க்
கல்யாணம்..அ��ம் ெவளி�ரில். ஐந்� நாட்க�க்� ஒத்�க்ெகாண்�
இ�ந்தார். அைத ��த்�விட்� ஆய்ந்� ஓய்ந்� வீ� தி�ம்பிய ேபா� வீ�
வீடாக இல்ைல.

அ�வலகம் ெசன்றவள் �ன்� நாட்களாக வரவில்ைலயாம்.சின்னவள்
சித்ராைவ�ம் தன்�டன் �ட்�ப் ேபாய் விட்டாளாம். கார்த்தி அ��
ெகாண்ேட ெசான்னேபா� விக்கித்�ப் ேபாய்விட்டார். பதிேனா� வய�
�ரளி.. இரண்� �ன்� நாட்களாகச் சரியாகச் சாப்பிடக் �ட இல்லாமல்…



கார்த்திக்�க் காய்ச்சல் வந்�…பக்கத்� வீட்� மாமி ஏேதா ஆகாரம்
ெகா�த்�…

�தன்�தலாக அவ�க்� அடக்க ��யாமல் ேகாபம் வந்த�.

ஆனால் யாரிடம் காட்�வ�..? அ�� ெகாண்��ந்த பிள்ைளகைள
இ�த்� ம�யில் ேபாட்�க் ெகாண்டார். மிக�ம் �யற்சித்�த் தன்
அ�ைகைய அடக்கிக் ெகாண்டார். ெராம்ப�ம் கஷ்டப்பட்�த் தன்
உணர்ச்சிகைளக் கட்�ப்ப�த்திக் ெகாண்டார். ’ சித்ராவ மட்�ம் ஏன்
�ட்�ட்�ப் ேபாயி�க்கா… சின்னப் �ள்ேளன்னா…இல்ேல.. ெபாம்பளப்
�ள்ேளன்னா…’ மனதில் ஆயிரம் ேகள்விகள்.

கார்த்திக்� ஒன்�ம் �ரியவில்ைல.. அம்மா இங்ேக இல்ைல என்பைதத்
தவிர்த்�… �ரளிக்�ச் சில� �ரிந்த�…ஆனால் அப்பாவின்
�கம்….அவைன வாையத் திறக்க விடவில்ைல.

சதாசிவம் ஏற்கனேவ பக்�வமானவர்… ேம�ம் தன்ைனப்
பக்�வப்ப�த்திக் ெகாண்டார். அம்மா இல்லாத �ைற ��மானவைர
ெதரியாமல் பிள்ைளகைள வளர்த்தார். அவேர சைமத்� வி�வார். அவர்
ேவைலயாய்ப் ேபாய்விட்டால் �ரளி ெபா�ப்பாகப் பார்த்�க் ெகாண்டான்..

தன்ைன�ம்.. தன் தம்பிைய�ம்.

காலம் யா�க்காகக் காத்தி�க்கிற� ?

வ�டங்கள் உ�ண்டன. கார்த்தி ேவதம் ப�க்கப் ேபாய்விட்டான். �ரளி
நன்றாகப் ப�த்தான்… மின்ன� �ப்ளேமா ��த்தான்… ேவைலயி�ம்
ேசர்ந்� விட்டான்.

சரி… வாழ்க்ைக ஒ� வழியாக அைமதியாகப் ேபாய்க்ெகாண்�
இ�க்கிற� என்� நிைனத்�க் ெகாண்��க்�ம் ேபா�..இப்ேபா�
எரிமைலக் ��றலாக மீண்�ம் நிகழ்�கள்.

ராத்திரி பதிேனா� மணிக்� ேமல் தான் �ரளிையக் ெகாண்�
விட்�விட்�ப் ேபானான் ஷமீர். சாப்பிட்டானா என்� �டக் ேகட்கத்
ேதான்றவில்ைல சதாசிவத்திற்�.



�ரளி �ரண்� �ரண்� ப�த்�க்ெகாண்� இ�ந்தான். அவ�க்�ம்
�க்கேம வரவில்ைல. மணிையப் பார்த்தார்…இரண்�.. ேடப்ைப எ�த்�
ஏேதா ஒ� ேகசட்ைடப் ேபாட்டார். �சீலாவின் ேசாகம் நிைறந்த ஆ�தல் �ரல்
ஒலிக்கத் ெதாடங்கிய�. " ஏைழ நம் நிைலைய எண்ணி ெநாந்தாேயா…

எதிர்கால வாழ்வில் கவனம் ெகாண்டாேயா…

நாைள உலகம் நல்ேலாரின் ைகயில்.. நா�ம் அதிேல உயர்ேவாம்
உண்ைமயில்…

மா� மைன ேவண்டாம்… ேகா�ச் ெசல்வம் ேவண்டாம்..

வள�ம் பிைறேய நீ ேபா�ம்…"

அவ�க்�க் கண்கள் கலங்கின. ெகாஞ்சம் ேடப்ைப ஓடவிட்�ப்
பாடவிட்டார்…

" இ�ளினி�ம் ஒளி ெதரி�ம்.. ஏக்கம் ஏனடா…தம்பி… �க்கம்
ெகாள்ளடா…"

ெப��ச்� ஒன்ைற உதிர்த்தவர் ேடப்ைப அைணத்� விட்� �ரளி
அ�கில் உட்கார்ந்� அவன் தைல��ையக் ேகாதிவிட்டார். இதற்காகேவ
காத்தி�ந்த� ேபால்

" அ..ப்…பா…" என்� அ�ைகயின் ெவ�ப்�டன் அவர் ம�யில் �கம்
�ைதத்� அ�தான் �ரளி.

எதற்�ம் கலங்காத அவர் மன�ம் அந்த இ�பத்� நா� வய�ப்
பிள்ைளயின் தவிப்பில் கலங்க…கண்ணின் �ளிகள் அவன் ேமல்
சரஞ்சரமாய் வி�ந்தன. தி�க்கிட்டான் �ரளி. தனக்�ம், தன் தம்பிக்�ம் "
தா�ம் " ஆன அவர் அ�வதா..? அ�ைக மனைதச் சற்ேற இல�வாக்கிவிட
எ�ந்� உட்கார்ந்தான்.

" அப்பா…ேநாக்�த் ெதரியா�..ெரண்� வ�ஷத்�க்� �ன்னா�ேய
கார்த்தி வந்தப்ப ேகட்டான்.. " ஏண்ணா…நம்மாத்�ல மட்�ம் அம்மா
இல்ேல.. ெசத்�ப் ேபாய்ட்டாளான்� ? "



" �ரளீ…"

" இப்ப�த்தாம்ப்பா நா�ம் பதறி அவன் வாைய ��ேனன்.. ஆனா அவ
ெசத்தி�ந்தாக்�ட…வ�ஷா வ�ஷம் ெதவசம் ெகா�த்�… ெரண்�
ெசாட்�க் கண்ணீர் விட்�…"

" �ரளீ… "

" ஏம்ப்பா…நாஞ் ெசால்ற�ல என்ன தப்�…? இத்தன ேவதைன�ம்..
அவமான�ம் இல்ல பா�.. ? அேதாட ’அன்னிக்ேகா� நா� அத்ைத வந்தப்ப
அம்மாவப்பத்தி ஏேதா தப்� தப்பா ெசான்னாேளன்னா..அெதல்லாம் ெநஜமா…
அப்பாட்டக் ேகக்க என்னேமா மாறி இ�க்�ண்ணா.. அதான்
ஒங்ககிட்டக்கக் ேகக்�ேறன்’ன்னான்.. என்னேவா ெசால்லி சமாளிச்ேசம்ப்பா
அவன… அவ�க்காத் ெதரியறப்பத் ெதரியட்�ம்� … ச்ேச.. எவ்ேளா
ேகவலமா இ�க்�ப்பா… அப்பா நா இப்ேபா ஒங்கிட்ட ஒண்� ேகக்கப்
ேபாேறன்… எனக்�ம் இ�பத்�நா� வயசாச்�… ேதா�க்� மிஞ்சினாத்
ேதாழம்பா…அப்ப� ெநனச்�க்ேகா.. எங்கிட்ட ெசால்�ப்பா…ஒங்க ெரண்�
ேப�க்�ள்ள நல்ல ஒறவில்ைலயா…? "

சதாசிவம் �சிப் ேபானார்.

’ இந்தக் காலத்�ப் பிள்ைளக�க்� எ��ேம ஃப்ரீ தான்.

ேதாப்பானரண்டக் ேகக்கறேம இெதல்லாம்� ேயாசிக்கிறானா…அவந்தான்

ேதாழனாய்ட்டாேன..’

"ஏம்ப்பாப் ேபசமாட்ேடங்�ற…?

சித்ராவக் �ட்�ட்�ப் ேபானா… ெகாஞ்ச நாள்ள ஒங்கிட்டக்கேவ
தி�ப்பி அ�ப்பிட்டா…தான் ெகாண்� வந்� �ட விடல…நீ�ம்
வழக்கம்ேபால அம்மாஞ்சியா சரீன்� இ�ந்�ட்ட… ெபாம்மனாட்�க்
ெகாழந்நயத் தனியா விட்�ட்�ப் ேபாக ��யல்ல… ஒம்ெபாழப்�க்�…

ெகாண்� ேபாய் தாத்தா பாட்�யாண்ட விட்ட…"

" ஊம்… �ரளீ… சித்ரான்ன�ம் ஞாபகம் வ��… அவ..அவ…

ெதரண்��க்காளாண்டா… தாத்தா ெலட்டர்ேபாட்�க்கார்டா.. இன்னிக்� நீ
பண்ண �த்�ல மறந்��ச்�டா.."



" ேபாச்�டா…இ� ேவறயா…? அப்பா…இனிேமதான் �கம்பேம
இ�க்�…பசங்களான எங்களாலேய யா�ம்…ஏ�ம் ெசான்னாத் தாங்க
��யேல..சித்ரா ெபாம்பளப்�ள்ள.. நாைளக்�க் அவ�க்�க் கல்யாணம்
காத்தின்� வ�ம்ேபா� அவ எத்தன ஏச்�…ேபச்�க�க்�
ஆளாக�ேமா… ச்ேச…ஒத்திேயாட ெசாகத்�க்� நம்ம நா� ேபேராட
ைலஃைப�ம் பலி ெகா�த்�ட்டாேள கிராதகி.. இவல்லாம்
ெபாம்மனாட்�யா….?"

சாதாரணமாக ஆரம்பித்� மீண்�ம் ெவறியாகக் கத்தினான்.

" கத்தாதப்பா… ராப்ேபா�.. என்ன ெசய்ற�….எல்லாம் நம்ம
தைலெய�த்�.. வாங்கி வந்த வரம்…�ரளீ… ேகாவம்.. பாவம்..
சண்டாளம்ப்பா… ெமாதல்லக் ேகாவத்தக் ெகாைறக்கப் பா�…சரி.. சரி
அத்த வி�… நாைளக்� சித்ராவப் பாக்கப் ேபாலாம்� ெநனக்கிேறன்… நீ
வர்ரியாப்பா…? "

" நா வல்லப்பா…"

" ஏம்ப்பா…? " ஆதங்கமாய்க் ேகட்டார் சதாசிவம்.

" ேநக்� மனேச நல்லால்லப்பா.. அங்க வந்� நாபாட்�க்� ஏதாவ�
ஏடா�டமாப் ேபசிட்டா…! பாவம்ப்பா.. தாத்தா.. பாட்�… நீ ேபாய்ட்� வாப்பா..
ேபாறச்ேச �..பழம்.. ஸ்வீட்.. எல்லாம் வாங்கிட்�ப் ேபாப்பா… ேநாக்�த்
ெதரியாததில்ேல…வழக்கம் ேபால மாடத்�ல…கவர்ல பணம்
வச்சி�க்கம்ப்பா… ேவ�ங்கறத எ�த்�க்ேகா… நா நாலஞ்� நாக் கழிச்�ப்
ேபாய்ப் பாத்�ட்� வர்ேரன்.."

அந்தப் பிள்ைளயின் சேகாதர வாஞ்ைச�ம்…தகப்ப�க்�த் ேதாள்
ெகா�க்க ேவண்�ம் என்ற எண்ண�ம் அத்தைன �யரத்திற்� ந�வி�ம்
அந்தத் தகப்பைனப் ெப�ைம ெகாள்ள ைவத்த�.

" சரி.. நீ ப�ப்பா… நா�ம் ெகாஞ்ச நாழி தலயச் சாய்க்கிேறன்.."

அவன�கிேலேய தா�ம் ப�த்தார்.

ஏேதா சத்தமான �ரல் ேகட்� �ழித்தான் �ரளி.



" ேநாக்� ஏண்டா இந்தத் தைலெய�த்�.. இப்� அல்லா�ண்�
ெகடக்�ற ? அந்த ஓ�காலிதான்.. தான் இஷ்டப்ப� எவேனாடேயா ேபாய்த்
ெதாலஞ்சிட்டா… நீ ேபசாத இன்ேனா�த்தி எவளயாவ� கட்�ண்�
இ�க்கலாேமால்லிேயா…"

சதாசிவம் கா�கைளப் ெபாத்திக்ெகாண்� " அக்கா " என்� சற்ேற
உரத்த �ரலில் ேபச �யன்றார். அவைரப் ேபச விடவில்ைல அவ�ைடய
அக்கா.

" ஏண்டா அதட்டேற…�னக் கண்ண ��ண்�ட்டாப் �ேலாகம்
இ�ண்��மாடா…? நீ ேவணாப் ேபசாதி�க்கலாம்…ஆனா ஊ�லகம்
ஒன்னப்பத்தி என்ன ேபசற� ெதரி�ேமான்ேனா… ைகயாலாகாதவன்�…

ேநக்� சகிக்கலடா…"

" யா� ேவணா…என்ன ேவணாப் ேபசிண்� ேபாட்�ேம…

ேநக்ெகன்ன..? "

" ேநாக்ெகாண்�ம் இல்ேலடா.. நீதான் பரப்ரம்மமாயிட்�ேய…

நாளக்கிப் பசங்கேளாட வாழ்க்ைகயப் பாக்க ேவணாமாடா… ெபாம்மனாட்�க்
ெகாழந்த ேவற ஒண்��க்ேக…?" என்றவள் �ரைலத் தாழ்த்தி, " ஏண்டா..
அவ இன்�ம் அந்தத் ��க்கேனாடதான் இ�க்காளா.. இல்ல.. ேவற
யாேரா�யா�ம் ேபாய்ட்டாளா…?" �ரலில் தான் எத்தைன நக்கல்.. ேகலி..
கிண்டல்.. வம்பறியத் ��க்�ம் ேவகம்…?

ேகட்�க் ெகாண்� நின்ற �ரளிக்�க் ேகாபம் ெபாத்�க் ெகாண்�
வந்த�. " அத்ேத… காலங்காத்தல.. ேவற எதா�ம் ேபசற�ன்னா
இ�ங்ேகா…இல்ேல…இப்பேவ ேபாய்�ங்ேகா தய�ெசஞ்�…" காட்டமாகக்
கத்தினான்.

" வாடாப்பா… வா..ேவற எத வச்�ட்�ப் ேபானாேளா இல்லிேயா.. இந்தக்
ேகாவத்த மட்�ம் வச்�ட்�ப் ேபாய்�க்கா… ேநக்ெகன்னப்பா.. எல்லாம் நல்லா
இ�ந்தா எங்க வனஜாவ ேநாக்�க் கட்� ைவக்கலாம்� ஒ� ெநனப்�
ேநக்கி�ந்��… ஹூம்.. இப்ப என்னால வாயத் ெதாறக்கக் �ட
��யா�…"

�ரளிக்� அதற்� ேமல் ெபா�க்க ��யவில்ைல. " அத்ேத.. நீங்க
இப்பப் ேபாறீங்களா.. இல்லியா.. காலங்காத்தல…ஒங்கள யா� இங்க வரச்



ெசான்னா…?" என்றவன் அவள் ைகையப் பி�த்� இ�த்�க்ெகாண்� ேபாய்
ெவளிேய விட்�க் கதைவப் படாெரன்� சாத்தினான்.

" �ரளீ…என்ன இ�… ெபரியவங்கக்கிட்ட நடந்�க்�ற
ெமாறயாயி�…? இதயா நா ேநாக்�ச் ெசால்லித் தந்��க்ேகன்…? "

ேவதைனேயா� ேபசினார் சதாசிவம்.

" அப்பா…இ�ங்கேளல்லாம் ஏம்ப்பா உள்ள வி�ற…? நம்மளக்
ெகாதற்ற�க்�ன்ேன வரவாப்பா இவாள்ளாம்…அன்னிக்கி கார்த்தி
ெஜாரத்ேதாடப் ப�த்�றந்தப்ப நா ேபாயி ெகாஞ்சம் கஞ்சி வச்�த்
தாங்ேகான்� ேகட்டப்ப " ேநாக்�க் ெகா�த்தா எங்க மாமியார்
ேகாச்�ப்பா“ன்�க் கதவச் சாத்திண்� ேபாய்ட்டாப்பா இவ..ஒ� ஒதவி
ெசய்ய மாட்டா ஆபத்� சமயத்�க்�…வம்� ேபச மட்�ம் காலம்பறேய
வந்��வா..”

�ரளிக்�த் தாளவில்ைல.

" �ரளீ…ம�ப��ம் ம�ப��ம் ெசால்ேறன்… ேகாவத்தக் ெகாைறக்க
�யற்சி பண்�… ேகாபம்.. பாவம்.. சண்டாளம்ப்பா…" ஆதரவாக அவன்
��கில் தட்�க் ெகா�த்தவர், "ேபாப்பா.. ேபாய்.. பல்லத் ேதச்�ட்�க்
�ளிச்சிட்� வா..�ஃபன் ெர� பண்ேறன்..

நீ ஆஃபீஸ் ேபாய்ட்� வா…நா சித்ராவ ஒெரட்�ப் பாத்�ட்�
வந்�டேறன்.."

" ஷமீர்…என்னடா ெசால்ேற…?"

" ஆமாம்.. �ரளி…ஏண்டா ஊ�க்�ப் ேபாேனாம்� ஆயி�ச்�டா.. வீட்ல
ஒேர ரகள…எந்தங்கச்சியப் ெபாண்� பாக்க வந்தவங்க ஏேதா
ெப�ந்தன்ைமயாப் ேபசறதா ெநனச்� எங்கப்பாக்� ேவற ஒ� சின்னவீ�
இ�ந்தா�ம் பரவால்ல…ப��ம்.. ெராக்க�ம் மட்�ம் �ட ேவ�ன்�
ேகட்�ட்�ப் ேபாக…அம்மா அ�� ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண…தங்கச்சி
அ��ட்ேட �க்�ப் ேபாட்�க்கப் ேபாக.. அப்பப்பா… �ரளீ…ஒம்மன�
ஒங்கம்மா ேமட்டர்ல என்னா பா� பட்�க்�ம்� இப்பதாண்டா �ரி��… ’

வாழ்க்ைக இப்ப�த்தாண்டான்� ’ அன்னிக்கி ஒங்கிட்ட தத்�வம்
ேபசினண்டா…மன்னிச்�க்ேகாடா.. மாதா..பிதா ெசய்ற� மக்கள்
தைலயிேலன்� ெசால்றாங்கேள.. அேதாட �� அர்த்தம் இப்பதாண்டாப்



�ரி��…மன� அல்லா��டா… எப்ப�ேயா இ�க்� �ரளீ…" கண்ணீர் மல்க
நி�த்தினான் ஷமீர்.

" ஷமீர்…ஒ� ��ட�க்� இன்ேனா� ��டந்தாண்டா ெதாைண..

ஆ�தல்.. எல்லாம்.." �ரளி ஷமீரின் ைகைய ஆதரவாகப் பி�த்�க்
ெகாண்டான்.

உள்ேள ப�த்தப�ேய இைத எல்லாம் ேகட்�க் ெகாண்��ந்த சதாசிவம்
பலத்த ேயாசைனயில் ஆழ்ந்தார்.

அதற்�ச் சில மாதங்க�க்�ப் பிற� ஷமீரின் தங்ைகக்� நல்ல
இடத்தில் தி�மணம் ��ந்த�. அதற்�ப் பின் இ�ந்தவர் சதாசிவம் என்ப�
யா�க்�ம் ெதரியா� ஷமீைரத் தவிர.

சதாசிவம் ேபச்சிழந்� உட்கார்ந்� இ�ந்தார். அவர் இைதச் சற்�ம்
எதிர்பார்க்கவில்ைல.

எதிரில் ஷமீர் பரபரப்பாக…ஒ� எதிர்பார்ப்�டன் அவைர�ம்..
�ரளிைய�ம் மாறி மாறிப் பார்த்தப� அமர்ந்� இ�ந்தான்.

" என்னப்பா… ேபசாதி�க்ேக.. ஷமீ�க்� என்ன பதில் ெசால்லப்
ேபாற.." �ரளியின் �ரலில் ஒ� சந்ேதாஷம் எட்�ப் பார்த்த�.

" ஷமீர்… �ரளீ.. இெதல்லாம் என்ன ?"

" என்ன மாமா…என்னண்� ேகக்�றீங்க… நாதான் ெமாதல்லிேய
ெசால்லிட்டேன… சித்ரா… சித்ராவ.. நா கல்யாணம் பண்ணிக்க
வி�ப்பப்ப�ேறன்�…"

" ஷமீர்…ஒங்க அம்மாப்பா…" அவைர இைட மறித்தான் ஷமீர். “அ�ங்க
சம்மதம்…ஒங்க ஆசீர்வாதம்… �ரளி சம்மதம்..
எல்லாத்திேயா��ந்தான்…”.

உற்சாகமாகப் ேபசினான் ஷமீர்.

" அ� ெகைடக்கேலன்னா…"

" ெகடக்கிறவரப் ெபா�ைமயாப் ேபாரா�ேவன்… காத்தி�ப்ேபன்…"



நயந்� �றினான் ஷமீர்.

" அ�க்ெகன்ன அவசியம்…? ஒனக்�த்தான் ஒங்க வைகயிேலேய
நல்ல நல்ல ெபாண்�ங்கள்ளாம் ெகடப்பாங்கேளப்பா…ஏன்.. நீ வீணா கண்ட
கண்ட கஷ்டத்ேதல்லாம் இ�த்�க்கப் பாக்�ற…? "

" அ…அ…அ� வந்�.. அ� வந்�.."

" ேநக்�ச் ெசய்�றப் பிரதி உபகாரமா ெநனக்கிறியா…? "

" மாமா…? "

�ரளிக்� ஒன்�ம் �ரியவில்ைல.

" அப்பா… நீ என்ன ெசால்ற…? "

" ஆமாண்டா.. �ரளி…இவன் தங்ைக ஷகீலா கல்யாணத்�க்� எல்லா
ஏற்பா�ம்… மாப்ள பாத்�க் ��த்த�ேல�ந்�…நாந்தான் பண்�ேனன்…

நடக்கேவ நடக்கா�ன்� இவன் ெநனச்ச� நடந்��ச்�ன்ன�ம்…இவன்
பதி�க்� நம்ம சித்ராவ…" சட்ெடன்� இைட மறித்தான் ஷமீர். " மாமா…
மாமா.. அப்�ல்லாம் இல்ல மாமா…ஒ�…ஒ� நல்ல எண்ணத்ேதாடதான்…

வி�ப்பத்ேதாடதான்…"

" நல்ல எண்ணம்னா..? ஒங்கப்பா விவகாரத்�ல மனெசா�ஞ்� ேபான
ஒங்கம்மா.. இப்பதான் ெகாஞ்சம் ேதறி வராங்க…இந்த ேநரத்�ல
ஒம்பங்�க்� நீ ேவற அ�ங்கள ேவதனப்ப�த்த ஆரம்பிக்காத…"

" மாமா…அப்ப�ல்லாம் நிச்சயம் இல்ல மாமா…அம்மாட்ட நான் ெம�வா
இதப் பத்தி ஏற்கனேவ ெசால்லீ�க்ேகன்

ேயாசிக்கச் ெசால்லி…அப்பாதான் சம்மதிக்க�ம்…அப்�றம்
�க்கியமா நீங்க…"

" அவர் சம்மதிக்க மாட்டார் நிச்சயமா…" தீர்மானமாகச் ெசான்னார்
சதாசிவம்.

" ஏன்…? " ஷமீ�ம் �ரளி�ம் ஏக காலத்தில் ேகட்டனர்.



" ஏன்…ஏன்…னா… சித்ரா அவர் மக…அவேராட ரத்தம்…"

ெமல்ல.. ெமல்ல… மிக மிக ெம�வாகச் ெசான்னார் சதாசிவம்.

" மாமா…."

" அப்பா…" அதிர்ந்� ேபாயினர் இ�வ�ம்.

" நீ என்னப்பா ெசால்ற …? "

" இத்தன நாளா மறச்ச உண்ைமயச் ெசால்ேறன்…"

" அப்பா….அப்…பா…ேநக்� என்னேமா பண்ற�…"

" அன்னிக்கி ஷமீர் ெசான்னாப்ப� வாழ்க்ைகய எதிர் ெகாள்ளக்
கத்�க்ேகா… நாம வி�ம்�றேமா ..இல்லிேயா…நடக்கற� பகவான் சித்தப்ப�
நடந்�ண்ேடதான் ேபா�ம்.. சித்ராவத் தி�ப்பிக் ெகாண்� இங்க விட்டப்ப நீ
அம்மாஞ்சியா சரீன்�ட்ேடன்� அன்னிக்ேகா� நா நீ என்னண்டக்
ேகாச்�ண்ேட…நா அம்மாஞ்சியா அவள ஏத்�க்கேல… அந்த அப்பாவிக்
ெகாழந்ைதேயாட ைலஃ�ப் பாழாயிரக் �டாேதங்�ற�னால தான்
ஏத்�ண்ேடன்… தாத்தா பாட்�யண்ைட�ம் உள்ளத உள்ளப�ச் ெசால்லித்தான்
ெபா�ப்ப அவாண்ட ஒப்படச்ேசன்…அந்த நல்ல ம�ஷா இன்னிவர
கண்�க்�க் கண்ணா அந்தக் ெகாழந்தய வளத்�ண்� வரா..
அவா�க்�க் ேகாடா� ேகா� நன்றிகள்.." கண்களில் கண்ணீர் மல்கக்
ைகெய�த்�க் �ம்பிட்டார் அந்த நல்ல மனிதர்.

" ஷமீேராட அப்பா சஹாப்தீன் ஒ� நா என்னண்ட வந்� ெராம்ப
ேவதனப்பட்டார்.. அவரால ரங்காவக் கட்�ப்ப�த்த ��யேலன்�.. ஒ�
ேவகத்�ல ெசஞ்சிட்ேடன்.. ஆனா அவ ேபாக்ேக சரியில்ேலன்னார்… சித்ரா
தன்ேனாட ெபாண்�தான்� ஒத்�ண்டார்…ஆனா அ�
ெவளிப்பைடயாச்�ன்னா ெரண்� ேப�க்�ேம.. தனக்�ம்.. சித்ரா�க்�ம்…
நல்லதில்ேலன்னார்.. அவள வளக்�ற ெபா�ப்ப தய�ெசஞ்� நீங்க
ஏத்�க்ேகாங்கன்� அ�தார்.. மன� ேகக்கல.. ஏத்�ண்டன்.. பாட்�யாத்�ல
விட்ேடன்.. மாசாமாசம் பணம் அ�ப்ச்ேசன்… ஹூம்.. எல்லாம் நடந்� ��ந்த
கத… " சற்� நி�த்தியவர் " ஷமீர்…இப்ப ஒம்��வச் ெசால்�ப்பா.."

" மாமா…" அவன் �ரல் ெசத்தி�ந்த�.



" ஷமீர்…ஒன்ேனாட ஃபிெரண்� �ன்ன ஒ� நா என்னண்ட ேகட்டான்..’

ஏம்ப்பா…ஒங்க�க்�ள்ள ஒற� சரியில்ைலயா’ ன்�.. ஒத்தேறாட ஒத்தர்
ஒற� எப்ப�ேம சந்ேதாஷமா இ�க்க�ம்� ெநனக்கிறவன்…

நா�.. அ�னால தான் நா இன்னிக்� எல்லா�க்�ம் ஒ� காட்சிப்
ெபா�ளா இ�க்ேகன்…பரவால்ல.. பகவான் �ைண எப்ப�ம் ேநக்கி�ந்தாச்
சரி..ம�ஷங்கேளாட மன உணர்�கள் மதத்�க்ெகல்லாம் அப்பாற்பட்ட�…

" கடமயச்ெசய்…பலன எதிர்பாராேதன்னான் கண்ணன்…"

ெசஞ்ேசன்… ெசய்ேறன்… ெசய்ேவன்..

" அ�த்தவங்க கிட்ட அன்பா இ�க்கறவந்தான் ெநஜமான �ஸ்லிம்..
ெசால்லாலி�ம்.. ெசயலாலி�ம் மத்தவங்கள இம்சிக்காதவந்தான்
உண்ைமயான இஸ்லாமியன்னார்.." நபிகள் நாயகம்… ��ஞ்ச வர
இ�க்ேகன்…

" ஒனக்� ெசஞ்சப் பாவத்த மன்னிச்��ன்னா�.." ஏ�பிரான்.. எப்ப�ேம
மன்னிச்�ட்ேட இ�க்ேகன்…

ஏன்னா.. என்னயப் ெபா�த்தவைர மன� தான் ெநஜமான மதம்…
ஒத்ெதா�க்ெகாத்தர் காமிக்கிற அன்� தான்… ெநஜமான ேநசந்தான்
ேலாகத்�ல எல்லாத்�க்�ம் அ�ப்பைட..

��யற வர அப்ப�ேய நடக்கப் பா�ங்ேகா…என் உணர்�கள் �ரி�ம்…
ெகாழந்ேதளா…உணர்ச்சி ேவற.. உணர்� ேவற…உணர்ச்சி ஒடம்� சார்ந்த�…

உணர்� மன� சார்ந்த�.."

ெசால்லிக்ெகாண்ேட �ண்ைட உதறித் ேதாளில் ேபாட்டப� நகர்ந்த
அந்தக் கர்ம ேயாகிையப் பார்த்தப� ேபச்ெசழாமல்.. பிரமித்தப� நின்றனர்
ஷமீ�ம்.. �ரளி�ம்.
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௨ள்ளத்தில் ஒ� ஊனம்
’ ேநரமாச்�…ெகளம்ப�ம்… இன்�ம் � வச்�க்க�ம்…’

" ஆயா…" கத்�கிேறன்.

சைமயல்கட்�லி�ந்� ெநய் வாசம் காற்றில் மிதந்� வ�கிற�. ஆயா
அங்�தான் இ�ப்பாள். ைகையத் �ைடத்�க் ெகாண்ேட ஓ� வ�கிறாள்.

அவள் மிக�ம் ெபா�ைமசாலி. என் ஆத்திரம்.. அவசரம் அைனத்�க்�ம்
ஈ� ெகா�ப்பாள். �ைவ என் தைலயில் ைவக்கிறாள். கண்ணா�
பிரதிபலிக்கிற�.

" இன்னிக்� என்ன �ஃபன் ஆயா..? "

" சப்பாத்தி கண்�…" அவ�க்� அவசரம். நான் கைலத்�ப்
ேபாட்��ந்த �ணிகைள ம�க்கத் ெதாடங்�கிறாள்.

" இ�க்� என்ன அவசரம்.?�ஃபன எ�த்� ைவ…ேநரமா��ல்ேல..? "

காரணம் இல்லாமல் கத்�கிேறன். ஆயா சப்பாத்திைய�ம்
��மாைவ�ம்

எ�த்� வ�கிறாள். நான் ரசித்�ச் சாப்பி�வைத ஒ� தாய் ேபால்
பரி�டன் கவனிக்கிறாள். எனக்�ள் எங்ேகா ெநகிழ்ச்சி.. மனக்கண் நீரில்
நைனகிற�.

எங்கள் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்தவள் இந்த ஆயா. என்ைனச் சி�
வயதிலி�ந்ேத வளர்த்தவள். என் அம்மா..அப்பா ேபானபின் என்ேனாேடேய
இ�ப்ேபன் என்� இ�ந்� விட்டாள். கல்யாணம் �டச் ெசய்�
ெகாள்ளவில்ைல அவள். அவ�க்� நான்.. எனக்� அவள்.

" ஆயா…ேபாய்ட்� வேரன்…" ெமல்ல நடக்கிேறன். ப�களில் ஒவ்ெவா�
ப�யி�ம் இரண்� கால்கைள�ம் ைவத்� நிதானமாக இறங்�கிேறன்.

ஒவ்ெவான்றாய்க் �ைறகிற� ப�கள்.



" �ட்மார்னிங் மிஸ்.." கீழ் வீட்� வாண்�. ெராம்பத் ����ப்�. காலில்
சக்கரம் கட்�னாற் ேபால் எப்ேபா�ம் ஓட்டம் தான். ’ ஆங்…ஆமாம்.. காலில்
சக்கரம்..ஆமாம்..’

" �ட்மார்னிங் டார்லிங்…" !

" ம்…ம்ம்.. மிஸ்… சாயந்தரம் வ�ம்ேபா� எனக்� அனிமல்ஸ் ேபாட்ட
ஏபிஸி� �க் வாங்கிட்� வரியா.."

" ஓ…ஷ்�ர்…" என் கண்கள் அவன் காைலவிட்� அகலவில்ைல.

�தாரித்�க் ெகாண்� ெமல்ல நடக்கத் ெதாடங்�கிேறன்.

ஆமாம்.. என்ன அவசரம்..? ைலப்ரரிக்� பத்தைர மணிக்�ப் ேபானால்
ேபா�ம்.. இங்கி�ந்� நடந்� ேபாய் சாைல ேரா� ஸ்டாப்பில்
ஏறி..ெதப்பக்�ளம் ஸ்டாப்பில் இறங்கி.. அங்கி�ந்� நடந்� ேகாட்ைட
வைளைவக் கடந்�…ஊஹூம்…நடந்ேத ேபானா�ம் சரி…இந்த ேநரத்�ல
பஸ்ஸில் என்னால் ஏறக்�ட ��யா�. இட� ைகயில் இ�ந்த ைகப்ைப
கனக்கிற� வழக்கம் ேபால்.. ைக வலிக்கிற�.. ஆனால் அைத
மாற்றிக்ெகாள்ள ��யா�. தி�ெரன்� �ட்டாகப் பா�ம் �ரல்கள். ஓ…

நர்ஸரி ஸ்�ல் வந்��ச்சா…? " ஓ� விைளயா� பாப்பா… நீ
ஓய்ந்தி�க்கலாகா� பாப்பா.. ஆ..ஆ..ஆ.." பிஞ்�க் �ரல்கள் ேகாரஸாகப்
பா�ம் சத்தம்… ஒன்�க்ெகான்� ேசரவில்ைல.. ஆனா�ம் அதில் ஒ�
இனிைமயான ரிதம் இ�க்கிற�…ஒ� உற்சாகம் இ�க்கிற�…இப்பேவ ஓ�
ஓ� அைவ விைளயா�ம்… ஓ…அைவ ஓ� ஓ� விைளயா�ம்…என்ைன�ம்
அறியாமல் அங்ேக சில நிமிடங்கள் நின்� விட்� ெமல்ல நடக்கிேறன். வல�
ைகயில் மணி 9.50 காட்�கிற�. அட…மணி �ட ஓ�கிற�. நான்
ேவகமாக நடக்க �யற்சிக்கிேறன்.

கலகலெவன்� சிரிப்ெபாலி. தி�ம்�கிேறன். �ழந்ைதகள் தான்
சிரிக்கின்றன. என்ைனப் பார்த்தா..?..ஓ..இல்ைலயில்ைல.. ஆமா..ஆமாம்..
ஊஹூம்.. இல்ேல..

உள்மனம் உ�த்�கிற�. உதட்ைடக் க�த்� சமனமாகிேறன். இன்�ம்
ெமயின் ேராேட வரவில்ைல. ஓ..எவ்வள� �ரம்..? ேச..ஆங்.. உனக்காக
ேரா� ஒங்கிட்ட வ�ம்..?



ெமல்ல ெமல்ல நகர்கிற� ஒவ்ேவார் இட�ம். ஸ்�ல், காேலஜ் பசங்க…

ஆஃபீஸ் ேபாறவங்க…எல்ேலா�ம் ேவக ேவகமாய்ப் ேபாகிறார்கள். நடந்�..

ேலம்ப்ரட்டா.. ெவஸ்பா.. ராஜ்�த்.. ராயல் என்ஃபீல்ட்.. ஆட்ேடா.. அம்பாஸடர்..
ப்ளிம�த்.. ெஹரால்ட்.. ஸ்டாண்டர்ட்..இப்ப� நான் ஒவ்ெவான்றாய் ேவ�க்ைக
பார்த்�க் ெகாண்ேட ெமல்ல ெமல்ல நடக்கிேறன்.. அப்பப்பா..
எல்லாவற்றிற்�ம் என்ன ஒ� ேவகம்..? என்ைனக் கடந்� ேபாேவார்
ஒவ்ெவா�வ�ம் என்ைனத் தி�ம்பித்தி�ம்பிப் பார்த்�க்ெகாண்ேட
ேபாகிறார்கள். அேநகமாக எல்லாேம ெதரிந்த �கம்.. ஆமாம்.. நா�ந்தான்
நாலஞ்� வ�ஷமா இப்ப�ேய ேபாேறேன !

சிலர் கண்களில் ஏளனம்.. சிலவற்றில் இரக்கம்.. சில க�ைண..

பரிதாபம்… ச்ேச.. இ�தான் எனக்�ப் பி�ப்பதில்ைல.. அ�ங்க அ�ங்க
பாட்�க்�ப் ேபாற�.. என்ைன ஏன் அப்ப�ப பாக்க�ம்.. யா�க்� ேவ�ம்
இெதல்லாம்…எல்லாம் நாடகம்.. ஏதாவ� ஆபத்�ன்னா ஒத்தராவ�
ெஹல்ப்�க்� வ�வாங்களா..? ஒத்ெதா�த்தர் கண்ண�ம் பா�.. என்னேவா
தாங்க தான் ெஹவன்லி க்ரிேயஷன்ஸ் ங்�ற மாதிரி…

" பாம்பாம்.. " சட்ெடன்� நின்ேறன்..

" ஏம்மா.. நீங்க ஓரமா வந்தா என்ன..? " சடன் ப்ேரக் ேபாட்ட ஆட்ேடா
�ைரவர் ேகாபமாகக் ேகட்கிறான்.. அைறயலாம் ேபால வ�� எனக்�.. இவன்
யா� என்னக் ேகக்க.. நா ஓரமாப் ேபாேவன்.. இல்ல..ந�ேராட்ல ேபாேவன்..

பதில் ெசால்லாமல் �ைறத்ேதன் அவைன.. அேதேநரம் ’ ஓ..இந்த
ஆட்ேடால ஏறிப் ேபாய்ட்டா என்ன.. வலிக்�ேத.. ’ ஆத்திரம் சற்ேற தணிய
அந்த �ைரவைரப் பார்க்கிேறன். அவன் பரிதாப உணர்ேவா� என்ைனப்
பார்ப்பைத உணர்ந்த�ம் என் உணர்ச்சி மீண்�ம் �டாகிற�. எரித்�
வி�வைதப் ேபால் அவைனப் பார்த்� விட்� ெமல்ல நடக்கிேறன். பஸ் ஸ்டாப்
வந்� விட்ட�. ஒ� 9 வ�கிற�. ஆனால் அதில் 90 ேபர் இ�க்கிறார்கள்.

ப�க்கட்�ல் �ட ஆட்கள்.. அப்ப��ம் பலர் பஸ்ஸில் ஏற ஓ�கிறார்கள்..

ஓ..இ� நம்மால் ஆகா�… ஸ்டாப்ைப விட்� ெமல்ல நகர்கிேறன். " ஐேயா
பாவம் " யாேரா ெசால்கிறார்கள் என்ைனப் பார்த்�.. ெநஞ்�ம்.. நிைனப்�ம்
ெபட்ேரால்.. ஃபய�க்� வி�ந்தாகிற�. கண்களில் அந்த ஜ்வாைல வீச
நடக்கிேறன். ெவயில் அதிகமாகிற�. க�ப்�க் கண்ணா� கண்க�க்�
மா�கிற� ேஹண்ட் ேபக்கிலி�ந்�. �ைடைய�ம் பிரித்�ப்



பி�த்�க்ெகாண்� ேம�ம் ெமல்ல நடக்கிேறன். சற்ேற �ரத்தில் ேமம்பாலம்
ெதரிகிற�. அதன் ேமல் எத்தைனேயா வாகனங்கள்..

" �ர்ர்ர்ரிங்.. �ர்ர்ர்ரிங்.." சற்ேற ஒ�ங்�கிேறன்.

" ஏண்டா �ேரஷ்.. இத்தன ஸ்ேலா…ேவகமா ஒ� அ�த்� அ�த்�னா
காேலஜ் வாசல்..? " ெரண்� காேலஜ் பசங்க.. அவர்கள் ைசக்கிைள
ேவகமாக மிதிக்க.. ஓ..எத்தைன ேவகம்..?

நான் ெமல்ல ெமல்ல நடக்கிேறன். ஒ� ஆட்ேடா என்ன�கில் ெம�வாக
வ�கிற�. அைத அலட்சியமாகப் பார்த்� விட்� என் ேபாக்கில் நடக்கிேறன்.

அேதா.. அேதா ேமம்பாலம்.. இப்ப அ� ��சா மாறி இ�க்�. கி�ஸ்
கார்ெமன்ட்ஸ்.. கி�ஸ் கார்னர்.. ேவார்ல்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் ட்ரஸ்ஸஸ்..
ப�த்�க்ெகாண்ேட நடக்கிேறன்.

ஒ� க�ப்� அம்பாஸடர்.. என்ன�கில் ெமல்ல நிற்கிற�. " ஓ.. நீங்களா
மிஸ்..? �ட்மார்னிங் மிஸ்.. ேம ஐ ஆஃபர் � ய லிஃப்ட்.. மிஸ்..?" எங்கள்
காேலஜ் ஸ்�டண்ட் ஒ�வன்.. வார்த்ைதகளில் என்ன இரக்கம் ேவண்�க்
கிடக்கிற� ? என் ேகாபத்ைத சன் கிளாஸ் மைறக்கிற�. தைலைய
ேவண்டாம் என்ப� ேபால ஆட்� விட்� நைடைய அலட்சியமாகத்
ெதாடர்கிேறன். அந்தக் கார் உ�ம�டன் வ�க்கிக்ெகாண்� ெசல்கிற�.

காற்� பலமாக வீ�கிற�. �டைவ பறக்கிற�. �ைடைய மடக்கியப�
சிரமத்�டன் நடக்கிேறன். என் சிரமத்ைத யா�ம் அறிந்� ெகாள்ளக் �டா�
என்� வீம்� ேவ�…

" ஒய்யாரக் ெகாண்ைடயாம்.. தாளம்�வாம்.. உள்ேள இ�க்�மாம் ஈ�ம்
ேப�ம்.. அந்த மாதிரி.. ெபாடவ இன்னா.. க�ப்�க் கண்ணா�
இன்னா..ெகாட இன்னா.. ேபக்� இன்னா..ஆ…னா…" தைலயில் ெபரிய
�ைட நிைறய மாம்பழம்.. வாைழப்பழத்ேதாட.. “சி�ங்சி�ங்”�ன்� ஜதி
தவறாம ேவகமாய்ப் ேபாற ெரண்� ெபாம்பளங்க என்ைனத்
தி�ம்பித்தி�ம்பிப் பார்த்�ப் ேபசிக்கிட்ேட நடக்கறதப் பாத்� நான்
ெகாதியாய்க் ெகாதிக்கிேறன். க�ப்�க் கண்ணா� என் கண்ணீைர
மைறத்�க் ெகாள்கிற�.

நான் ெமல்ல நடக்கிேறன். என்ைனக் கடந்� என்ெனன்னேவா
வண்�கள் ேவக ேவகமாகப் ேபாகின்றன. நான் ெம� ெம�வாக.. இேதா



�ட்�ற� வங்கி. அங்ேக பஸ்ஸுக்காக நிற்பவர்கள்.. பஸ்ஸிலி�ந்�
இறங்�பவர்கள்..இப்ப� எல்ேலா�ம் என்ைன மட்�ம் உற்� உற்�ப்
பார்க்கிறார்கள்.. ேவதைனயாக இ�க்கிற�. ஆத்திரம் உச்சத்திற்�
எகி�கிற�. ஆனால் யாரிடம் காட்ட ���ம் ?

தின�ம் இேததான்.. இப்ப�த்தான்..

ஆயா �ட ஒ�நாள் ெசான்னாள்..

" ேபசாம ஒ� ஆட்ேடா மாசத்�க்�ன்� ேபசி ேபாய்ட்� வாேயன்
கண்�.. ஏன் இப்ப� அல்லா�ற..?" ஆனால் எனக்� அதில் வி�ப்பம்
இல்ைல. ஏெனன்றால் அப்�றம் நடப்பேத மறந்�டாதா ?

இேதா எங்கள் கல்�ரி வந்� விட்ட�. கல்�ரி வாசலில் ஒ� ெவஸ்பா
ஸ்�ட்டர் என் ேமல் ேமா�வ� ேபால வந்� நின்ற�. ேகாபமாகப் பார்த்தவன்
என்ைன நன்றாகப் பார்த்த�ம் " ஓ..ஐம் ஸாரி.." என்� ெசால்லி விட்�த்
தி�ம்பித்தி�ம்பி என்ைனப் பார்த்�க் ெகாண்ேட வண்�ைய
ஓட்�க்ெகாண்� ேபானான். பற்றிக் ெகாண்� வ�கிற� எனக்�.. ‘ஸாரியாம்
ஸாரி.. யா�க்� ேவ�ம் இெதல்லாம்.. அேதா ேபா�� பா�..TMC �ப்ைப
லாரி.. அ�ல ெகாண்� ேபாய்க்ெகாட்� உன் ஸாரிய.’ ேகாபத்தில் உத�
க�பட்� உப்�க் கரிக்கிற�.

ஆஃபீஸ் �ம் ேபாய் ைகெய�த்�ப் ேபாட்�விட்� �லக அைறயில் என்
நாற்காலியில் வந்� அம�ம் ேபா� மணி 10.35.

’ அப்பாடா.. என் மனைதப் பற்றிக் கவைலப்படாமல் என் உடம்� அந்த
வசதியான நாற்காலியில் ெசா�சாகச் சாய்ந்� ெகாள்கிற�. இனி மதியம்
இரண்� அல்ல� இரண்டைர வைர சீட்ைட விட்� எ�ந்தி�க்க ேவண்டாம்.

’ அப்பா..’ ஒ� தி�ப்தி.. ! எ�ந்� நின்றால் தாேன எல்ேலா�ம் என்ைன
பரிதாபமாகப் பார்க்க….கெமண்ட் அ�க்க ?

யாேரா என்ைனக் �ப்பிட்டா மாதிரி இ�ந்த�.

" �ட்மார்னிங் ேமடம்..! " சட்ெடன நிமிர்ந்� பார்த்ேதன். நிற்க
�யற்சித்ேதன்.



" ஊஹூம்.. ேவணாம்..ேவணாம்…..!

அேத இரக்கம் நிைறந்த பார்ைவ.. ஆதரவான கனி�ட்�ம் �ரல்..

ஆனால் இவரிடம் மட்�ம் என்னால் ேகாபிக்கேவ ��யா�. மாறாக மரியாைத
தான் �ன்னைகயா�ம். ’ஓ..இவர ஒங்க�க்� அறி�கப்ப�த்தேலல்ல..

இ�ங்க ெசால்ேறன்.

இவர்தான் ெசல்வி. சா�மதி. எங்கள் கல்�ரி �தல்வர். மிக�ம்
கனிவான அேதசமயம் கண்�ப்பான.. நல்ல மனங்ெகாண்ட.. ேதர்ந்த
அறிவாளி. தமிழகக் கல்�ரிகள் வட்டாரத்தில் இவர் ெபயர் மிக�ம்
ெப�ைம�டன்..அேதசமயம் கண்ணியத்�டன் உச்சரிக்கப்ப�ம். தன் ெசாந்த
ெசலவில் நிைறய ஏைழப் பிள்ைளகைளப் ப�க்க ைவத்தவர்..
ைவத்�க்ெகாண்� இ�ப்பவர். அவரால் �ன்�க்� வந்தவர்களில் நா�ம்
ஒ�த்தி. என்னால் எ��ேம ��யா� என்� நான் ேசார்ந்� ேபா�ம்
ேபாெதல்லாம் என்ைனத் ேதற்றி �ட்�க் ெகா�த்தவர். இன்னிக்� நான்
M.Sc Lib.Sc . என்� ெபய�க்�ப் பின்னால் ேபாட்�க் ெகாள்ளக்
காரணமானவர்.’

" ஏம்மா.. ேநத்� நா� ஒங்கிட்ட எ�த்� ைவக்கச் ெசான்ன சங்க
இலக்கியம் பற்றிய �ல்கள்…" அவர் ��க்�ம் �ன் " �ட்மார்னிங் அம்மா..
இேதா நீங்க ேகட்ட எல்லாப் �த்தகங்க�ம்… ேநத்ேத எ�த்� வச்�ட்�த்
தான் வீட்�க்�ப் ேபாேனன். ஒங்க ��க்�க் ெகா�த்� விட்றால்லான்�
ெநனச்சிட்�ந்ேதன்.. நீங்கேள வந்�ட்�ங்க…" �த்தகங்கைள அவர் பக்கம்
நகர்த்திக் ெகாண்ேட �றிேனன்.

" ஓ…ெவரி�ட்.. ெவரி�ட்.. ��க்ேக அ�ப்ச்��ம்மா.. ர�ண்ட்ஸ்
வந்ேதன்.. ஒன்னயப் பாத்த�ம்.. ஒன்ைன�ப் பாத்� ெரண்�.. ��
நாளாச்சா.. அப்�ேய ஒ� ஹேலா ெசால்லீட்�ப் ேபாலாேமன்�
ைலப்ரரிக்�ள்ள ெநாழஞ்ேசன்… ஒடம்ெபல்லாம் நல்லா இ�க்�ல்ல…? "

கனிேவா� அவர் ேகட்டேபா� என் கண்களில் ம�க்ெகன்� கண்ணீர்.
அவர் அறியாதவா� மைறத்�க் ெகாண்�, " நல்லா இ�க்ேகம்மா.." என்�
ைக �ப்பிேனன்.

" ஏய்.. என்ன இ�..? " என்றவா� என் ைககைளப் பி�த்�க்
ெகாண்டவர்,



" எப்ப�ம் ேபால…எ� ேவணா�ம் எங்கிட்டச் ெசால்�…என்ன..? "

என்றவர், " அப்ப நா ெகளம்பட்டா..ஆல் தி ெபஸ்ட் " , என்றவர் " கட்டட ேவல
நடந்�ட்��க்�ல்ல…அதப் பாத்�ட்� அப்�ேய ேபாேறன்.. நீ என் ��க்�
இெதல்லாத்ைத�ம் ெகா�த்� விட்� கமலாட்ட.." என்� என் கன்னத்தில்
ெசல்லமாகத் தட்�விட்� நடக்க ஆரம்பித்தார்.

இவர் மட்�ம் நான் ஏதாவ� ெகாஞ்சம் ெசஞ்சா�ம் அதிகமாகப்
பாராட்�வார்… ெசய்யாட்டாக் �டப் பாராட்�வார். அ�தான்.. அந்தப்
பாராட்�க்கள் தான் என்ைன�ம் இன்� வாழ்வில் உயர ைவத்தி�க்கிற� ஒ�
தன்னம்பிக்ைக�டன்.

ஆனா… ஆனா…மத்தவங்க�க்� மட்�ம் ஏன் இ�
ெதரியமாட்ேடங்��.. நா�ம் எல்ேலாைர�ம் ேபாலத்தான்..

ஒ� சாதாரண ம�ஷீன்�.. மன� ம�ப��ம் ெகாதிக்க
ஆரம்பிக்கிற�.

" ப்ளீஸ்.. எக்ஸ்க்�ஸ் மி ேமடம்.."

அந்தக் க�ப்� அம்பாஸடர் ைபயன். �த்தகங்கைளச் சரி பார்த்�
வாங்�கிேறன். சில நிமிடங்கள் கழித்� பக்கத்தில் இ�க்�ம் �த்தக
அலமாரி ஒன்றின் பக்கம் ேபச்�க் �ரல் ேகட்கிற�. " �ேஸபிள்டா இ�ந்தாக்
�ட ெஸலஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ெராம்ப ஜாஸ்தி இல்ேல..? "

" ஆமாம்…ஆமாம்…எனக்� அ�ங்களப் பாக்�ம் ேபாெதல்லாம்
கஷ்டமா இ�க்�ம்.. ஏதாவ� ஒதவி பண்ணாலான்� ேபானா அ�ங்க
ேகாபமாய்டறாங்ங… திட்�னா�ம் பரவால்ேலன்� அ�ங்க கஷ்டப்பட்�
நடந்� வர்ரதப் பாத்ேதன்னா காைர அ�ங்க பக்கத்�ல ெகாண்�
நி�த்�ேவன்.. ஒ� ெமாற ெமாறச்சிட்�ப் ேபாய்�வாங்க.."

எனக்�ள் என்ெனன்ன உணர்ச்சிகேளா �ரள்கின்றன.

’ �ேஸபிள்டாம்… ெஸலஃப் கான்ஃபிடன்ஸாம்.. ’ கஷ்டப்பட்� எரிச்சைல
அடக்கிக் ெகாள்கிேறன். மனம் ெபாங்கிப் ெபாங்கித் தணிகிற�.

எல்ேலா�ம்…எல்ேலா�ம் ஒேர மாதிரி..



’ ஒன்னப் பாத்தால் எல்லாத்�க்�ம் ஒேர உணர்ச்சிதான்…’ என்�ள்
எ�ேவா ஒன்� �ச்சலிடத் ெதாடங்�கிற�. அ� ேகட்காதவண்ணம்
கா�கைளப் ெபாத்திக்ெகாண்� இப்ப��ம்.. அப்ப��மாய் அைசகிேறன்.

’ பாவம் நீ…’ �க்கிவாரிப் ேபாட ஒ� உந்�த�டன் இங்�ம் அங்�ம்..
�ற்��ற்�ம் சிரமப்பட்�ப் பார்க்கிேறன். யா�ேம இல்ைல. வரிைச
வரிைசயாகப் �த்தக அலமாரிகள்தான்.. சாய்ந்தரம் என்றாலாவ� நிைறயப்
ேபர் வ�வாங்க. ேமேல ஓ�ம் மின்விசிறியின் சத்தம் �டத் ெதளிவாகக்
ேகட்கிறேத ! மற்றப� ேவற சத்தம் �ட இல்ேல. பின் அந்தக் �ரல்
எங்கி�ந்� வந்த� ?

’ என்ன ேயாசன.. நாந்தான் ஒனக்�ள்ேள�ந்� ஒன்ேனாட மன�தான்..

ேபசேறன்.. என்னயத் ெதரியேல..? நீதான் எப்பப் பாத்தா�ம் ேகாவத்தல�ம்..
எரிச்சல்ல�ேம இ�க்கிேய.. என்னய எங்க கவனிக்கிேற..? ெவளில
மட்�ம்ல..ஒனக்� உள்ள இ�க்�ற எனக்�ேம ஒம்ேமல பரிதாபந்தான்..

எரக்கந்தான்.. ஒன்ன ெநனச்� நா�ம் ஒவ்ெவா� ெநா��ம்
அ��க்கிட்�த்தான் இ�க்ேகன்.. இத இத்தன நாளா நீ �ரிஞ்�க்கேல..

ஏந்ெதரி�மா ? மத்தவங்க ஒன்ன ‘ஐேயா பாவம்’� பாக்கற�..

எரக்கப்ப�ற� ஒனக்�ப் ��க்கேல.. அதனால ஆத்திர�ம்.. ஆங்கார�ம்
ஒன்ேனாட அறிவ மைறக்��.. அதனால எல்லாத்ைத�ம் ெவ�க்கேற.. நீ
ஏன் அப்� ெநனக்க�ம்… ெகாஞ்சம் மாத்தி ேயாசிச்�ப்பாேரன்..

அ�ங்கேளாட கழிவிரக்கங்கைளேய ஒனக்�ப் ப�க்கட்�க்களா
ஆக்கிக்கிட்�.. அ�ங்களவிட ஒசந்த எடத்�க்�ப் ேபாக நீேயன்
�யற்சிக்கக் �டா� ? அத விட்�ட்� எல்லார்கிட்ேட�ந்�ம் நீ ஏன் ஒ�ங்கி..
ஒ�ங்கிப் ேபாேற..? ஒனக்�ள்ள இ�க்�ற நாேன ஒனக்காகப்
பரிதாபப்பட்�க்கிட்� இ�க்கறப்ப…மத்தவங்கள ஏன் �த்தமா
ெநனக்கிேற..? சகஜமாத்தான் இ�ந்� பாேரன்…எப்ப� ஒன்னய எல்லா�ம்
ெநனக்கிறாங்க… பாராட்�றாங்கன்� பாேரன்… நான் ெசான்னதக்
ெகாஞ்சம் ேயாசி…ஊனமா இ�க்கற� ஒன்ேனாட மன�.. எண்ணங்கள்
தான்… ஒடம்� இல்ல..’

நான் சட்ெடன்� நிமிர்ந்� உட்கார்கிேறன். என் உள்ளத்தின் ஒ�
ப�திேய இப்ப� ெநனக்�ம் ேபா�.. நான்.. மத்தவங்கள…

எனக்�ள் ஏேதா ஒன்� பலமாகப் �ரண்� ெகா�க்கிற�.

காலங்காலமாக இ�ண்� கிடந்த அைறயில் யாேரா தி�ெரன ஆயிரம் வாட்ஸ்



பல்� ஒன்ைற எரியவிட்ட� ேபால.. எனக்�ள் �ன்னைகப் �ெவான்�
�க்கிற�.. ெம�வாக.. இத்தன காலம் இல்லாத ஒ� உணர்�..

தன்னிரக்கம்..வீணான கற்பைன.. பிறத்தியாைர ஒ�
சந்ேதகத்ேதாேடேய பார்க்�ம் பார்ைவ.. ஒ� வைகயான அலட்சியம்…

இைவகளிலி�ந்� மா�பட்�க் கா�ம் ஒ� எண்ணப்படலம்…இத்தன
நாளா நான் ஏன் இப்ப� சிந்திக்காம இ�ந்ேதன்..? ஓ..நாேனதான் ஏேதேதா
ெநனச்�… வாழ்க்ைகய இ� நாள் வர வீணாக்கியி�க்ேகன்.. மத்தவங்க
யா�மில்ேல…

அம்மா�க்� எப்ேபா�ம் வ�ம் இசி� ேநாய் நான் பிறக்�ம்
ேநரத்திேல�ம் வந்�விட்டதால்..பிரசவம் சிக்கலாகி.. என் கால்கள் �தலில்
ெவளிேய வர.. நான் உயிர் பிைழத்தேத ெபரிய விஷயமாம்.. அதன்பின் தான்
எல்ேலாைரப் ேபால எனக்� ேதாள்கள்.. வாய்.. தைல.. எல்லாம் இல்ைல என்�
ெதரிந்தி�க்கிற�. ம�த்�வம் என்னிடம் ேதாற்�ப் ேபான�. பிற� ெகாஞ்ச
நாட்களில் ஒ�வர் பின் ஒ�வராக என் கவைலயிேலேய அப்பா�ம்.. அம்மா�ம்
ஆண்டவன்கிட்ட ேபாய்விட…உறவினர்கள் ைகவிட.. நான் பிறக்�ம்
�ன்ேனேய அம்மா�க்� உதவிக்காக வந்த ஆயாேவ என்ைனத் தன்
ெசாந்தப் பிள்ைளயாக நிைனத்� வளர்க்க…ஊம்.. நல்லேவைள..அப்பா என்
ெபய�க்� எ�தி ைவத்தி�ந்த நில�ம்.. பண�ம் ஆயாைவப் ெபா�ளாதார
ரீதியாகச் சிரமப்பட ைவக்கவில்ைல.

மன�க்�த்தான் எவ்வள� ேவகம் ?

கண ேநரத்தில் மனதில் எவ்வள� ஓட்டம்.. பாவம்.. ஆயாைவ�ம்
இனிேம நல்லா.. அன்பா வச்�க்க�ம்..

ஆயாட்ட மட்�ம்ல.. எல்லாத்�க்கிட்ேட�ேம நல்லா நடந்�க்க�ம்..

என் சிந்தைன ஓட்டத்தில் மா�தல் ெதரிகிறதா உங்க�க்� ?

மற்றவர்கள் சாதாரண மனிதாபமானத்ேதாட நிைனக்கிறத… பாக்�றத…

அப்ப� அப்ப�ேய எ�த்�க்க�ம்.. அத வீணா ைமக்ேராஸ்ேகாப் கண்களால
ஆராயக் �டா�. அ�னால நமக்� ெவ�ம் ேகாபந்தான் மிஞ்��.

மத்தவங்கேளா நம்மள கர்வின்� ெநனக்கிறாங்க.. அ�னால ேம�ம்
நம்மளக் கிண்டல் பண்றாங்க..



இந்த மாதிரி நாம் மாறிட்டா நல்ல நட்�க் �டக் கிைடக்கலாம். என்
மன�க்�ள்ேள ஒ� தீர்மானத்ைத�ம் நிைறேவற்றிக் ெகாண்�..வலக்ைக
வாட்ச்சில் பார்த்த ேபா� மணி 11.45.

��த் ெதம்�டன் நிமிர்ந்� அமர்கிேறன். வராண்டாவில் ஏேதா சில
கால�கள் சப்திக்கின்றன. சா�மதி அம்மா யார்கிட்ேடேயா ஆங்கிலத்தில்
ேபசிக்ெகாண்� வ�வ� ேகட்கிற�.

" இந்தப் ெபண் நல்ல திறைமசாலி. ஆனால் பிறக்�ம் ேபாேத ஏற்பட்ட
சில சிக்கல்களினால் வல� பக்கத்தில் ெபரிய பிரச்சிைன..கால்களில் வ�
ெராம்பக் கம்மி.. அதனால் இ�த்� இ�த்� மிக�ம் ெமல்லத்தான் நடக்க
���ம்.. அேதா� ேதாள்பட்ைட எ�ம்�.. வாய்.. இங்ெகல்லா�ம் நரம்�ப்
பிரச்ைனகள். அதனால் ேபச்�ம் திக்கிதிக்கித்தான் வ�ம்… ஆனால்
ைதரியமான ெபண்..நல்லா �த்திசாலி.."

சா�மதி அம்மா�டன் �ன்� ெவளிநாட்� மனிதர்கள்.

நான் சட்ெடன்� எ�ந்� வணக்கம் ெசான்ன�ம் அம்மா ஒ� கணம்
திைகத்�ப் ேபானார்கள். சில ெநா�கள் என்ைன உற்�ப் பார்த்தார்கள்.

உடேன இயல்� நிைலக்� வந்�ம் விட்டார்கள்.

என் நல்ல மாற்றத்ைத உணர்ந்� ெகாண்� இ�ப்பார்கேளா… நிச்சயம் !

என் அன்� அம்மாவாயிற்ேற!

மணி இரண்டைர. எனக்� வழக்கமான மதிய உண� இைடேவைள.

வழக்கம் ேபால் என் உண� ேமைசயில் அட்ெடண்டர் ெகாண்� வந்�
ைவத்�விட்�ப் ேபான தண்ணீர் �ஜாைவ அலட்சியமாகப் பார்த்�விட்�
ஸ்டாஃப் �ைம ேநாக்கி ெமல்ல நடக்கிேறன் என� மாற்றத்ைத
மற்றவர்க�க்�ம் உணர்த்த.

ஆம் ! ெமல்ல ெமல்ல நடந்�.. ெமல்ல ெமல்லத் ெதாடர்ந்� என்ைன
எல்ேலா�க்�ம் �ரிய ைவத்�வி�ேவன் சீக்கிரம்.

சாயங்காலம் அன்� தி�ம்பி வந்தி�ந்த �த்தகங்கைள எல்லாம் சரி
பார்த்�விட்�, ம�நாள் ெகா�க்க ேவண்�ய �த்தகங்களில்
ைவக்கப்பட்��ந்த �லக சீட்�களில் உதவியாளர் ேபாட்� ைவத்தி�ந்த



�த்திைரயின் ேமல் ைகெய�த்�ம் ேபாட்�விட்� எ�ந்ேதன். �லகத்ைதப்
�ட்�ச் சாவிைய என்னிடம் ஒப்பைடத்த உதவியாள�க்�க் ைக ��க்கி
நான் நன்றி ெசான்ன ேபா� அந்தப்ெபண் திைகத்�ப் ேபாய்விட்டாள். மணி
ஆறைர ஆகப் ேபாகிற�. நான் சிரித்�க்ெகாண்ேட ெம�வாக நடக்க
ஆரம்பித்ேதன். ஆனால் எனக்�ள் எந்த ேசார்�ம் இல்ைல. மாறாக ஒ�
உற்சாகம்..!

ெமல்ல ெமல்ல நடந்� கல்�ரி வாசல் ேநாக்கி நடக்கிேறன்.

“பாம்..பாம்..” கீங்.. கீங்.." �ர்ர்ர்ரிங்.. �ர்ர்ர்ரிங்…பலவிதமான வண்�களின்
பலவிதமான ஒலி எ�ப்�ம் க�விகள். எப்ேபா�ம் எரிச்சல் அைட�ம் நான்
இன்� ரசிக்கிேறன். கல்�ரி

வாசல் அ�ேக வந்தேபா� அேத க�ப்� அம்பாஸடர் என்ன�கில்
தயங்கித்தயங்கி நிற்கிற�.

" ேமடம்.. இஃப் � ேடாண்ட் ைமண்ட்.. கார்ல ஏ�ங்க.. ஒங்கள நான்
ெகாண்� வீட்ல வி�ேறன்.."

அேத ைபயன்.. அேத இரக்கமான பார்ைவ…பதவிசான �ரல்..

நான் ஆத்திரப்படவில்ைல. மாறாக

" ஓ…ஷ்�ர்.. ேதங்க்�.." என்� வாய் ேகாண நான் ெசான்ன�ம்..
அந்தப் ைபயன் ஒ� ெநா� திைகத்�…சட்ெடன்� கீழிறங்கி காரின் பின்
கதைவத் திறந்�..என் ைகப்ைபையத் தான் வாங்கிக்ெகாண்�.. நான்
காரில் ெம�வாக ஏற உதவி ெசய்�…

நான் திைகத்�ப் ேபாகிேறன் என்�ள்…’ ஓ…மனிதர்கள்
அன்பானவர்கள்..’ காரில் ஏற்கனேவ இ�ந்த அவனின் நண்பர்கள் என்ைன
நம்ப ��யாமல் பார்க்க.. அவர்க�க்� நான் ��வினிங் ெசான்ன ேபா�
அவர்கள் வாயைடத்� உட்கார்ந்� இ�ந்தார்கள். எனக்�ள் சிரித்�க்
ெகாள்கிேறன்.

கார் ெஜயந்தி ஸ்டாப் தாண்�ய�ம் உள்ேள தி�ம்ப �யற்சித்த ேபா� "

ஓ..ேதங்க்� ெவரி ெவரி மச்…காைர நி�த்�ப்பா.. நான் இங்கிேய
எறங்கிக்கிேறன்… ெராம்ப நன்றிப்பா.. ைப ைப பிள்ைளகளா.." என்� நான்



திக்கித்திணறி ேபசி ��த்த ேபா� அைனவ�ம் வாயைடத்�ப்
ேபாயி�ந்தனர்.

காரில் ஏற உதவி ெசய்த� ேபாலேவ அந்தப்ைபயன் இறங்க�ம்
உதவினான்.

" ேஸா ெமனி ேதங்ஸ்…" என் வல� ைகையக் ெகாஞ்சம் �க்கி ஆட்�
என் மகிழ்ச்சிைய ெவளிக்காட்� நான் விைட ெபற்ற ேபா� காரில்
இ�ந்தவர்கள் சிைலகளாய் இ�ந்தனர்.

நான் சந்ேதாஷம் ெபாங்கச் சிரித்தப� ெமல்ல ெமல்ல நடக்கிேறன்.

வலக்ைக சற்ேற வலிக்கிற�. வலக்ைகையச் சிரமப்பட்�த் �க்கி அந்தக்
ைகயில் பி�த்�க் ெகாள்கிேறன் ைகப்ைபைய. ஆனால் அந்தக் ைக
ஒத்�ைழக்க ம�க்கிற�. ஆனால் மனம் மலர்கிற� ��த் ெதளிவில். அேதா
பால்கனியில் ஆயா நிற்கிறாள். என்ைனப் பார்த்த�ம் அவசர அவசரமாக
இறங்கி ஒ� வ�கிறாள் என் ெபரிய ைகப்ைபைய வாங்க. ஆனால் இன்�
நான் எரிந்� வி�ந்� ெகாண்ேட அைத அவளிடம் ெகா�க்க மாட்ேடன்
என்� அவ�க்�த் ெதரியா�. �கமலர்ச்சி�டன் வலக்ைகயில் ைகப்ைபைய
நான் பி�த்�க் ெகாண்� வ�வைத வியந்� ேபாய்ப் பார்த்தப� திைகத்�
நிற்கிறாள்.

இவர்க�ைடய திைகப்�… வியப்� எல்லாத்ைத�ம் பார்க்�ம் ேபா�
எனக்� ஒன்� நன்றாகப் �ரிகிற�.

‘இத்தைன நாட்களாக நான் க�க�ெவன்� இ�ந்தி�க்கிேறன்.’

ஆனால் இவர்க�க்ெகல்லாம் இப்ேபா� �ரியா�.. அந்தப் பைழய

" நான் " இன்� காைல 11.45க்� இறந்� ேபாய்விட்டாள்…இப்ேபா�
இ�ப்ப� �திய " நான் " என்� !

20-03-1972 To 21-03-1972



காதல் என்�ம் கானல் நீர்
" ஓ..நீங்களா..? ஹேலா.. �கமா இ�க்கீங்களா..? " �ரலின்
ெதானியிேலேய ெதற்� தமிழின் மணம் வீசிய�.

வாங்கிய பழங்கைளக் �ைடயில் கவனமாக அ�க்கி ைவத்�க்
ெகாண்��ந்தவள் சட்ெடன்� நிமிர்ந்� ேநாக்கிேனன்.

‘இவனா…?’

" ஓ..ஹேலா..நல்லா�க்கீங்களா..? "

�ம்மா வாய் வார்த்ைதக்காகக் ேகட்ேடன். என் மனதில்
என்ெனன்னேவா ேகள்விகள்.

" �ம்மாதான் இ�க்கீங்களா….? ஜா�க்� ஏ�ம் ட்ைரப் பண்ணலியா..?
"

" ேநா ெநஸஸிட்�… அக்கால்லாம் நல்லா இ�க்காங்களா….?

ேகட்டதாச் ெசால்�ங்க… அப்ப நான் வரட்�மா…?"

அவனிடமி�ந்� விைட ெபற்�க்ெகாண்� கிளம்பிேனன். அந்த NSB

சாைல ெவள்ளிக்கிழைமக் �ட்டத்தில் பி�ங்கிக் ெகாண்��ந்த�.

சிரமத்�டன் நடந்� ெகாண்��ந்த எனக்�க் கல்�ரி நாட்கள்
நிைனவில் அைலேமாதத் ெதாடங்கின. என் ேதாழி சங்கரியின் நீர் நிைறந்த
கண்க�ம் மனத்திைரயில் ேதான்றின.

’ பாவம்.. எப்ப� இ�க்காேளா..? அவள்ட்ேட�ந்� ெலட்டர் வந்ேத
��.. நா� மாசமி�க்�ேம…’

உைற�ர் பஸ் ஸ்டாப்பில் எக்கச்சக்கமான �ட்டம். இந்தக் �ட்டத்ைதப்
பார்த்த�ம் என் நிைன� ம�ப��ம் பின்ேனாக்கி ஓ�ய�.



இேதேபால் தான் தின�ம் மாைல ஐந்தைர மணி �ைக வண்�க்�ம்
தி�ச்சி ேகாட்ைட ரயில் நிைலயத்தில் �ட்டம் ெநறி�றியாய் இ�க்�ம்.
ஈேரா� வைர ெசல்�ம் அந்த ரயிலில் பயணிப்ேபாரில் 70 சதம் மாணவ
மாணவியர் தான். தின�ம் ஒேரேபால் �ட்டத்தில் பிரயாணப்பட்�ப் பழகி
விட்ட அவர்க�க்�க் �ட்டம் இல்லாமல் இ�ந்தால் தான் என்னேவாேபால்
இ�க்�ம். நா�ம் என் கல்�ரிப் ப�ப்ைப அந்த ரயில் வாழ்க்ைகயில் தான்
��த்ேதன்.

அந்த ரயில் வாழ்க்ைகயில் அறி�கம் ஆனவள் தான் சங்கரி.
�ளித்தைலைய அ�த்�ள்ள ஒ� கிராமத்தில் ஒ� ெசல்வாக்கான
மிராஸ்தாரின் நா� ெசல்வங்களில் �த்தவள். ஒல்லியான உடல் வா�. சதா
��ம்� நடனமா�ம் ெபரிய கண்கள். ஒ� மாதிரியாக வைளந்த �க்�.

சற்ேற ெவளித் ெதரி�ம் பற்கள். அைமதியான �ணம். இவற்றின்
வார்ப்�த்தான் சங்கரி.

பழகப்பழக என்னிடம் அதிகமாக ஒட்�க் ெகாண்டாள். இனிைமயாக
மகிழ்ச்சி.. ேகலி.. கிண்டல் என்� கலகலப்பாக ஓட்�ய நாட்கள்
ெவ�விைரவில் மயான அைமதிைய அைடந்�வி�ம் என்� நாங்கள்
ஒ�வ�ம் எதிர்பார்க்கவில்ைல.

சீறிக்ெகாண்� வந்த பஸ்ஸில் நா�ம் எப்ப�ேயா ஏறிவிட்ேடன்.

�ட்டத்தில் யாேரா என் ைகைய அ�த்திப் பி�ப்பைத உணர்ந்�
தி�ம்பிேனன்.

ராைத… சங்கரியின் தங்ைக.அவைள இங்� எதிர்பார்க்காத நான்
வியப்பில் விரிந்ேதன்.

" ராைத…" அத்தைன �ட்டத்தி�ம் தி�ம்பி அவள் ைகையப் பி�த்�க்
ெகாண்ேடன். அவள் �கம் எதற்ேகா தயங்�வ� ெதரிந்த�. வற்��த்தி
எங்கள் வீட்�க்� அைழத்� வந்ேதன். எங்கள் வீட்�ல் அப்ேபா�
யா�மில்ைல. ஒ� விேசஷத்திற்காக ெவளி�ர் ேபாயி�ந்தனர். அந்தத்
தனிைம ராைதக்� ேவண்�யி�ந்தைத நான் உணர்ந்� ெகாண்ேடன். உள்ேள
�ைழந்த�ேம இத்தைன ேநரம் அடக்கி ைவத்தி�ந்தைதக்
ெகாட்�னாற்ேபால அவள் என்ைனப் பி�த்�க்ெகாண்� ஓெவன அழ
ஆரம்பித்� விட்டாள். எனக்�த் " திக்" ெகன்றி�ந்த�.

" என்னம்மா… ராைத…என்ன நடந்த�…? " பதறிேனன்.



" அக்கா… அக்…கா…சங்கரி�ம்.. சா�ேவ�ம்… ம�ப��ம்..
பைழயப�…" மீண்�ம் அழ ஆரம்பித்தாள். எனக்�ப் �ரிந்த�.

" ராைத..நான் இப்ப… சாயங்காலம் சா�ேவலத் தற்ெசயலாப்
பாத்ேதன்.."

" ஆமாக்கா… நா�ந்தான் பாக்�ேறேன…ஆனா அக்கா…எனக்�
என்னேவா… ெராம்பப் பயம்ம்மா இ�க்�க்கா.."

எனக்� என்ன ெசால்வெதன்� ெதரியவில்ைல… �ரிய�மில்ைல. அவள்
நிைலைம பரிதாபமான�. தைமக்காகப் பல�ைனத் தாக்�த�க்�
ஆளானவள் அவள். ெதரிந்த கல்�ரித் ேதாழிகளிடம் வச�.. வீட்�ேலா
தினந்ேதா�ம் ஒ� நாடகம். ெவளியி�ம் , ரயிலில் வ�ம்ேபா�ம்
சங்கரிக்காக பலப்பல ேவடங்கள்.

இப்ப�ப்பட்ட �ழலில் அவள் தன் மனக்கவைலைய ெவளிக்காட்�க்
��ற என்ைன மட்�ம் ேதர்ந்ெத�த்த� எனக்� வியப்பாக இ�ந்த�.

ஏெனனில் எனக்�ம் அவ�க்�ம் பல விஷயங்களில் க�த்ெதாற்�ைம
இ�ந்தா�ம், ஜாதி.. மதம் ேபான்றவற்றில் க�ைமயான ேவ�பா�கள்
இ�ந்தன. தான் சார்ந்�ள்ள ஜாதி ஆட்கைளத் தவிர ேவ� ஜாதிையச்
ேசர்ந்தவர்களிடமி�ந்� ஒ� வாய்த் தண்ணீர் �ட வாங்கிக் ��க்க
மாட்டாள் அவள். அப்ப� இ�ந்�ம் அவள் ஜாதி அல்லாத என்னிடம் மட்�ம்
அவள் இயல்பாக ெந�ங்கி உறவா�ய� எனக்� வியப்பாகேவ இ�ந்�
வந்த�. ேம�ம் அவ�க்�ம், சங்கரிக்�ம் எந்த விஷயத்தி�ம் சிறி�ம்
ஒத்� வரா�. இ�வ�ம் எப்ப� ஒேர வீட்�ல் இ�ந்� வ�கிறார்கள் என்�
எண்�ம் அள�க்� அவர்களின் " பி�ப்� " இ�க்�ம்.

அேதேபால் சங்கரி�ம் என்ைன ஏேதா ெபரிய இவள் என்� நிைனத்�க்
ெகாண்� என்னிடம் ெவ� பிரியமாய் இ�ப்பாள். அவள் சந்திக்�ம் பல
பிரச்ைனக�க்�த் தீர்�கைள என்னிடம் ேபசியதன் �லம் கண்��ப்பதாக
அவள் �றி இ�க்கிறாள்.

�வாரஸ்யமான, தன்னிச்ைசயான, கட்�ப்பாட்�டன் ��ய �தந்திரம்
நிைறந்த அந்த நாட்களில் ஒ�நாள்…

ஏேதா என்ஜினில் ேகாளா� காரணமாகப் பாைதைய மறித்�க்
ெகாண்� விட்ட எதிர் திைசயில் வந்த ஒ� ரயில்… அன்� கட்டாயமாகக்



கல்�ரிக்�ப் ேபாக ேவண்�ய நாங்கள் ஒ� பத்� ேபர் தவித்த தவிப்�…
�ன்பின் அறி�கம் இல்லாத அந்த ஊரில் அேத ரயிலில் தின�ம் வ�ம்
சா�ேவல் உதவி ெசய்ய �ன் வந்� பஸ்ஸில் எங்கைள ஏற்றி விட்ட�…

அதன்பின் அந்த அறி�கத்ைத ைவத்�க்ெகாண்� பல�ைற எங்க�டன்
ேபச �ற்பட்ட� எல்லாம் ெநஞ்சில் நிழலா�ய�.

இ�தியில் ஒ�நாள், சங்கரி தயங்கித்தயங்கி என்னிடம் �றினாள்.

" சா�ேவ�ம்… நா�ம்… ஒ�வைர ஒ�வர்…."

எனக்�த் �க்கிவாரிப் ேபாட்ட�. நான் இைதத் �ளி�ம்
எதிர்பார்க்கவில்ைல. ஏேதா எல்லாம் சாதரணமாகத்தான் நடந்�
ெகாண்��க்கிற� என்� நான் நிைனத்த� எவ்வள� ெபரிய தப்� ?

அந்தக்கணத்தில் எனக்� விளங்கிய�, ராைத ஏன் இப்ேபாெதல்லாம்
தி�ர் தி�ெரனத் தத்�வம் ேபச ஆரம்பித்� வி�கிறாள் என்�… சங்கரி ஏன்
அவ்வப்ேபா� தனக்�ள்ேளேய ஒ� ெமௗனத்தில் ஆழ்ந்� வி�கிறாள்
என்�… அவள் கலகலப்ெபல்லாம் எங்ேக ேபாயிற்� ?

நான் விழித்�க் ெகாண்ேடன்.. ஆனால் அதற்�ள் விஷயம் வ�ப்பட்�ப்
ேபாயி�ந்த�. நான் என்ன ெசய்ய ���ம் ?

சா�ேவைலப் பற்றி எனக்� ஓரள� ெதரிந்தி�ந்த�. அவன் ஒ�
கல்�ரியில் ப்�னாக ேவைல பார்க்கிறான். மாத வ�ம்ப� அவன் ரயில்
பாஸுக்ேக பாதி ேபாய்வி�ேம ! இைதவிட அவன் ஒ� கிறித்�வன்.

ஆனால் சங்கரி ? பரம்பைர பரம்பைரயாக ேவதங்கள்.. உபநிடதங்கள்..

இவற்ைற அப்பியாசிக்�ம் ��ம்பத்தில் பிறந்தவள். ஏேத�ம் கல்யாணம்
அவர்கள் வீட்�ல் என்றால் ��ர்த்த நாள் தவிர நாைலந்� நாட்க�க்� ேவத
பாராயணம் நடக்�ம் அந்த வீட்�ப் ெபண்ைண…ஒ� ஆங்கில, ஹிந்தி
சினிமா விடாமல் பார்க்�ம் இந்த சா�ேவல் மணக்க ���மா ? ேம�ம்
சங்கரி வீட்�ன் ேதாப்�ம் �ர�ம்… மா�ம் கன்�ம்…பண�ம் நைக�ம்…
ஒவ்ெவா� ைபசா�க்�ம் �ட்டல் கழித்தல் ேபாட ேவண்�யி�க்�ம் இவனின்
ெபா�ளாதார நிைலக்� ஒத்� வ�மா ?

காத�க்�க் கண்ணில்ைல என்பார்கள்.. ஆனால் இடம், ெபா�ள், ஏவல்
எ��ேம கிைடயா� என்பைத அன்� நான் �தன்�தலாகப்



பிரத்தியட்சமாகக் கண்� ெகாண்ேடன்.

" நீ என்ன ெசால்ேற…" என்ைனக் ேகட்கிறாள். எனக்�த்
தர்மசங்கடமாக இ�ந்த�. சற்� ேநரம் ெவறித்�ப் ேபாயி�ந்ேதன்.

" நா…நான்…நான் என்ன ெசால்லப்ேபாேறன்..ஒனக்�த்
ெதரியாதைதயா ெசால்லப்ேபாேறன் ?

நீ ஒண்�ம் விவரம் ெதரியாத சின்னக் �ழந்ைத இல்ைலேய..நல்லா
ேயாசிச்சியா… இ� ஒன்ேனாட ��ஞ்� ேபாற விஷயம் இல்லிேய…ஒங்க
��ம்பத்ேதாட… �றிப்பா… ஒனக்�ப் பின்னால நிக்கிற தங்ைககேளாட
வாழ்க்ைகைய�ம் �டப் பாதிக்கிற விஷயம் இல்லியா..? சங்கரி… ஒங்க
��ம்பக் ெகௗரவத்தக் காக்�ற ெபா�ப்� �த்த ெபண்ணான ஒனக்�
ஜாஸ்தி.. இ� ஒனக்� ஒண்�ம் ெதரியாததில்லிேய ? ஒன்ன விடவா
எனக்� அதில் அக்கைற அதிகம் ? "

ைதரியத்�டன் ெசால்லி விட்ேடன். சங்கரியின் கண்களில் ேகாப�ம்,
ஆத்திர�ம் கனிந்� ெகாண்��ப்பைதப் பார்த்த�ம் நான் சங்கடத்�டன்
தைலையக் �னிந்� ெகாண்� விட்ேடன். தன் ைகைய என் ைகயிலி�ந்�
பிரித்�க் ெகாண்� விட்டாள். அந்தப் ெபட்�யில் இ�ந்த பிறர் கா�களில்
ேகட்கா வண்ணம் ெமல்லிய.. ஆனால் அ�த்தமான �ரலில் ெசான்னாள்.

" நீ�ம் மத்தவங்க மாறித்தான் இ�க்ேக…�லம்.. ேகாத்திரம்�ட்�
..எங்க வீட்ேலேய இ�க்ேக ஒ� ைசத்தான்… அ� மாதிரி..அப்�ன்னா நீ
ேப�ற ஒன்ேற �லத்�க்�ம்.. ஒ�வேன ேதவ�க்�ம் என்ன அர்த்தம்…?

நீயாவ� எங்கேளாட உண்ைமயான அன்ைபப் �ரிஞ்�க்�ேவன்�
ெநனச்ேசன்…இப்பதான் ெதரி�� நீ�ம் ஒ� ேவஷதாரின்�…"

சட்ெடன்� தைலயைசத்ேதன்.

" இல்ேல சங்கரி… நீ ெசால்ற� தப்�…ஒங்க அன்�
உண்ைமயான�ன்னா ஆண்டவன் �ைண இ�ப்பான். ஆனா சங்கரி.. அ�
ெவ�ம் இள வய�க்ேக உரிய இனக்கவர்ச்சிய அ�ப்பைடயாக்
ெகாண்ட�ன்னா… ேயாசி… அேதாட சங்கரி.. சா�ேவல் நல்ல �ட்�க்ஸ்ல
இ�க்�ற ஆள் மாதிரிப் படலிேய.. ேம�ம் இ� ஒன்ேனாடப் பர்சனல்
ேமட்டர்… நா.. அ�ல…"



சட்ெடன்� இைடமறித்தாள்.

" ஒனக்�த் ெதரியாத “பர்ஸனல்” எ��ம் எங்கிட்ட இல்ேல…"

அந்தக் �ரலில் ஒலித்த உற�ம், உ�தி�ம் என்ைன அவைளக் �ர்ந்�
பார்க்கச் ெசய்தன. கலங்கிய கண்க�டன் ஏேதா ஒ� ஆதரைவத்
ேத�வைதப் ேபால என் ேதாளில் தன் தைலையச் சாய்த்�க் ெகாண்டாள்.

நான் ேவதைன�ம்… சிந்தைன�மாய் உட்கார்ந்தி�ந்ேதன்.

சங்கரியின் இந்த விஷயம் எங்கள் ேதாழிகள் ஒவ்ெவா�வ�க்�ம்
ெமல்ல ெமல்லத் ெதரிய ஆரம்பித்த�. அதன்பின் ஏேதா ஒ� ெந�டல்
ஒவ்ெவா�த்த�ள்�ம் இ�ப்பைத எல்ேலா�ேம உணர்ந்ேதாம். மிக மிக
ஜாக்கிரைதயாகேவ எல்ேலா�ம் ேபசிக் ெகாண்ேடாம். எங்ேக சற்�ப்
பலமாகக் காற்ற�த்தால் ேம�ள்ள சாம்பல் பறந்� அ�யி�ள்ள ெந�ப்�க்
கங்�கள் கண்ணில் பட்� வி�ேமா என்� பயப்ப�வ� ேபாேலேய எல்ேலா�ம்
பழகிக் ெகாண்��ந்ேதாம்.

ஒ�நாள் மாைல. ெதரிய ேவண்டாதவர்க�க்�ம்…
�டாதவர்க�க்�ம் �ட அந்த விஷயம் எட்�விட…அவர்கெளல்லாம் ஏேதா
ெகாள்ைளக் �ட்டத்ைதப் பார்ப்ப� ேபால பார்த்தார்கள். வீட்�க்�ப் ேபாகத்
தயாராக இ�ந்த ஒ�வர் �கத்தி�ம் நிம்மதி இல்ைல. சற்ேற எட்�
நின்றி�ந்த என்னிடம் ஒ�த்தி ேகட்டாள்.

“ஏண்�… நீயாவ� இத வளரவிடாமத் த�த்��க்கக் �டாதா..”

இவள் ஏேதா நளாயினி.. அ��யா ேபாலக் ேகட்கிறாள். நான்
எனக்�ள் சிரித்�க் ெகாண்ேடன். பிற� பதில் ெசால்ல ேவண்�ேம
என்பதற்காகச் ெசான்ேனன்.

" அெதப்ப� நீ என்னக் ேகக்�ற.. எனக்ேக இப்பக் ெகாஞ்ச நாள்
�ந்திதான் ெதரி�ம்…அ�க்�ள்ள அ�ங்க ஒ� ���க்ேக வந்தா மாதிரித்
ெதரி��… அேதாட இ� அவேளாடத் தனிப்பட்ட விஷயம்.. நாெனப்ப�த்
தைலயிட ���ம்…?"

சற்ேற தள்ளி தைல�னிந்� ேயாசைனயில் ஆழ்ந்தி�ந்த சங்கரிையப்
பார்த்�க் ெகாண்ேட ேகட்ேடன்.



" இ�ந்தா�ம் நீ ெசான்னா அவ ேகப்பாேள…ஒங்கிட்ட அவ�க்�
அவ்ேளா பி�ப்பாச்ேச…"

ேமேல அவைளப் ேபசவிடாமல் நான் ஆத்திரத்�டன் ��க்கிட்ேடன்.

" ஏன் எல்ேலா�ம் அவ என்னேமா ெசய்யக்�டாதத ெசஞ்�ட்ட
மாறி�ம்… நாெமல்லாம் என்னேமா �ய்ைமயா இ�க்�றாப்�ல�ம்
ெநனச்�க்கிட்ேட ேபாறீங்க…ஒங்க ெநஞ்�ல ைகய வச்� ெசால்�ங்க…ஒ�
கணம் �ட நீங்க யாைர�ம் ெநனச்ச� ெகடயாதா…சங்கரி அ�ல ஒ�
��ேவாட இ�க்கா…அவ்ேளாதாேன…"

" ஆனாக்�ட இெதல்லாம் நாம �ைஸட் பண்ற ேமட்டரா..?
ெபரியவங்களாப் பாத்� ெசய்ய ேவண்�ய விஷயம் இல்ேல…"

" இங்க தான் நாம மா�படேறாம் அவட்ேட�ந்�… நீ ெசால்றாப்�ல
ெபரியவங்களாப் பாத்� ெசய்ற� நல்ல� தான்… இன்�ம் ெசால்லப் ேபானா
அ� நமக்� ேஸஃப்��ங்�ட… ஏன்னா நாளக்கி நல்லதப்ேபால ஒ�
ெபால்லாத�ன்னா பழிய அ�ங்க ேமல ஈசியாத் �க்கிப் ேபாட்றலாம்… நீங்க
தாேன பாத்�ப்பாத்� ெசஞ்சீங்கன்�.. ஆனா சங்கரி மாதிரி நடக்�றவங்க
இந்த விஷயத்�ல அேநகமா அ�ங்கேள அ�க்�ங்�டத் தயாராத்தான்
இ�ப்பாங்கன்� நான் ெநனக்கிேறன்….அேதாட அவ ஒண்�ம் தப்பா
நடந்�க்கிடலேய.. மனசார தனக்� ஒ� �ைணவனத்
ேதர்ந்ெத�த்திட்��க்கா… ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமா அவனப் பத்தி�ம்
ெதரிஞ்சிட்��க்கா…அவ�க்� அ� ஒத்� வர்ர�னாலதான இத்தைன
எதிர்ப்ைப�ம்…வசைவ�ம் வாங்கிக் கட்�க்கிட்� இ�க்கா…ேம�ம் இந்தக்
காதல் ஒண்�ம் �� விஷயமில்லிேய.நாம ப�ச்ச…ப�க்கிற.. அகநா��…

�றநா��.. ஏன்.. அ�க்�ம் �ந்தின �ராண காலத்�ேலந்� நடந்� வர்ற
சங்கதிதாேன…"

என் ஆேவசம் எனக்ேக �திராயி�ந்த�. எல்ேலா�ம் அப்ப� அப்ப�ேய
நிற்கிறார்கள். கண்ணீர் வழி�ம் �கத்ேதா� நன்றி ��வ� ேபால் சங்கரி
என்ைன நிமிர்ந்� பார்க்கிறாள். தணல் ேமல் நடப்ப� ேபால் நான் ெம�வாக
நடக்க ஆரம்பிக்க, என் ேதாழிகள் ெமல்ல ெமல்ல என்ைனத் ெதாடர்ந்தனர்.
ஏேதா ெமௗனமாக �க்க ஊர்வலம் ேபாவ� ேபால அைனவ�ம் நடந்ேதாம்.

வாணப்பட்டைற அம்மன் ேகாயில் ெத�வில் இ�ந்த இரண்� ேதாழிகள்
தைலைய மட்�ம் அைசத்� விைட ெபற்றனர். வாையத் திறக்க அத்தைன



அச்சம். எங்கள் கலகலப்�க்� இ� �ற்றி�ம் விேராதம். இதற்ெகல்லாம் �ல
காரணமான சங்கரிையப் பார்த்ேதன்.

பாதங்கைள மட்�ேம பார்த்த வண்ணம் எங்கைளவிட்� சற்� தள்ளிேய
நடந்� ெகாண்��ந்தாள். நான் அவள�கில் ெசன்� “சங்கரி..”என்�
ெமல்ல அவள் ேதாைளத் ெதாட்ேடன். சட்ெடன்� என்ைன நிமிர்ந்�
பார்த்தவள் அ�ைகைய அடக்க ெவ� பா�பட்டாள். எனக்� மிக�ம்
ேவதைனயாக இ�ந்த�. சிறி� �ரம் ெமௗனமாகேவ நடந்ேதன். பின்
ெமல்லப் ேபசிேனன்.

" நான் என்னேவா அவ்ேளா ேவகமாப் ேபசிட்டேன தவிர என் நிைல
எனக்ேக �ரியேல…ஏன்னா நாம எல்லா�ேம அ�ங்கள மாதிரி
��ம்பத்�ல… �ழ்நிைலல வளக்கப்பட்டவங்க தான்… சாதரணமா ஒனக்�
இ�க்�ற �தந்திரம் �ட எனக்ெகல்லாம் ெகடயா�…ஒ� ஃபிரண்�
வீட்�க்�ப் ேபா�ம்னாக் �ட ஆயிரம் தயக்கத்�க்கப்�றந்தான் ேகக்க
���ம்…அ�க்�ம் �க்காவாசி பர்மிஷன் ெகைடக்கா�…தங்கேளாட
வளர்ப்� ேமல அ�ங்க�க்� அவ்ேளா “நம்பிக்ைக” ..அ�ங்கல்லாம்
கைத..சினிமால வர்ர காதலர்கைளப் பாராட்�வாங்க… வாழ்த்�வாங்க..

அந்தக் கதாபாத்திரங்க�க்� ஏதாவ� தடங்கல் ஏற்பட்��ன்னா மனம்
உ�கிப் ேபாவாங்க…அந்தத் தைடக்�க் காரணமானவங்களத் திட்டக் �ட
ெசய்வாங்க…ஆனாப் பிராக்�க்கலாப் பா�… நாம சாதாரணமாக் ெகாஞ்சம்
ேவ�க்ைக பாக்கலாேமன்� வாச�க்� வந்தாக் �ட ஆயிரம் சந்ேதகத்ேதாட
நம்மப் பாப்பாங்க.. ெபா�வா எல்லார் வீட்ல�ம் நடக்கறதத்தான் ெசால்ேறன்.

கற்பைனய ஏத்�க்க ��யற அ�ங்களால..ெநஜத்த ஏத்�க்க
��யற�ல்ல..ப்ளண்ட்டா (blunta) ம�க்�றாங்க… ஏ�றாங்க..ஆனா இந்த
மாறில்லாம் கட்�ப்ப�த்�னா எங்க ேபாயி நிக்�ம்� அ�ங்க கற்பைன
பண்ண ��யாத அள�க்� அங்கங்ேக நிகழ்ச்சிகள் நடந்�ட்��க்�…

நாமதான் ேபப்பர்ல ெதனம் பாக்�றேம..அள�க்� மீறிக் கண்�ஷன் ேபாட்டா
எங்கியாவ� ஒ� சின்ன �ப்ேஹால் ெகடச்சாக் �ட மன� அ� வழியா
ந�வி��. ஆனா சங்கரி அ�ங்களக் கம்ப்ளீட்டா எ�க்கற�க்�ம் ைதரியம்
ேபாதல்ேல…ஒ� சட்டத்�ணி எ�க்க�ம்னாக்�ட அ�ங்க ெசால்ப� தான்
கலரக் �ட �ஸ் பண்ண�ன்� வீட்�ப் ெபரியவங்க ெநனக்கிறாங்க..

அ�னால தான் ராஜி.. கலால்லாம் ஒன்ேனாட விஷயத்�ல அவ்ேளா
பயப்ப�றாங்க…இெதல்லாம் ஒனக்�த் ெதரியாததா என்ன..? அ�னால
யார�ம் தய�ெசஞ்� தப்பாப் �ரிஞ்�க்காத…இத்தைனக்�ம் ேமல நான்
ஒண்� ெசால்ேறன்… ேபாற ேபாக்கப்பாத்தா நாங்�ட ஒனக்� எந்த



அள�க்� ஒதவ ���ம்� ெசால்ல ��யல…பட் ஒண்� மட்�ம் ெநனப்�
வச்�க்ேகா…ஒன்ேனாட வி�ப்பம் எவ்வள� �க்கியேமா அவ்வள�
�க்கியம் உங்க ��ம்ப ெகௗரவம்.. ஒங்க அன்� உண்ைமயான�ன்னா அந்த
ஆண்டவன் ஒங்க�க்� ஒத�வான்…என்ேனாட ப்ேரயர்ஸ் எப்ப�ம் ஒங்�ட
இ�க்�ம்…"

இ�க்�ம் ேமேல என்ன ேப�வ� என்� �ரியவில்ைல. என் ைகையக்
ெகட்�யாகப் பி�த்�க்ெகாண்� சங்கரி ெமௗனமாகேவ நடந்� வந்தாள்.

அதன்பின் எத்தைனேயா மாற்றங்கள் நடந்� விட்டன என் வாழ்வில்.

�ன்� வ�ட கால ஓட்டத்தில் என் வாழ்க்ைக �ைற மாறி விட்ட�. என்ைனப்
ெபா�த்தவைர �றிப்பிடத்தக்க� என்� ஏ�மில்ைல. ஏெனனில் ேசணம்
�ட்�ய �திைரயாய்க், காட்டப்பட்ட ஒேர பாைதயில் ெமௗனமாகச் ெசல்லப்
பழக்கப்ப�த்தப்பட்� விட்டவள் நான். ஆனால் எனக்�ம் மீறிய சில
ஆத்திரங்கள் அவ்வப்ேபா� ெவளிப்ப�வ� உண்�. அேநகமாக
சங்கரியிடமி�ந்� க�தம் வ�ம் ேபாெதல்லாம்.. என்ைன மறந்� ெசால்லத்
ெதரியாத உணர்ச்சியில் நான் தவிப்ப�ண்�. ஆனால் என்னால் என்ன
ெசய்� விட ���ம்.. அவ�க்காக ஆண்டவைன ேவண்�வைதத் தவிர…?

ராைதயின் வி�ம்பல் அடங்க ெவ� ேநரமாயிற்�. நான் அவைளேய
பார்த்�க் ெகாண்��ந்ேதன்.

" அக்கா…சங்கரி மாறேவ இல்லக்கா…வர்ர வரெனல்லாம் �ட ஏேதேதா
காரணத்�னாலத் தட்�த்தட்�ப் ேபாய்��…இந்த லட்சணத்�ல அவ
என்னடான்னா…எனக்�க் கல்யாணேம ேவண்டாம்… ராைதக்�
��ங்கங்�றா.. ஆனா நாளாக நாளாக அவ விஷயம் ஒத்ெதாத்ெதா�க்கா
ெதரியத்ெதரிய ஊர்ல இ�க்கறவங்க என்ைன�ம் ஒ� மாறியாப் பாக்க
ஆரம்பிச்�ட்டாங்க… ஏன்க்கா.. நீங்கேள ெசால்�ங்க… ெசய்யாத
�த்தத்�க்காக நான் ஏன்க்கா தண்டைன அ�பவிக்க�ம் ெசால்�ங்க..?

எல்லாம் யாரால…அந்த சங்கரியாலதான…? அவ என்னடான்னா அவ
கஷ்டத்�க்ெகல்லாம் நாந்தான் காரணம்� என்ன ெவஷமா ெவ�க்�றா…
வீட்ல…ஊர்ல இ�க்�றவங்க என்னடான்னா அவ ேபாக்�க்� நா�ம்
ஒடந்ைதன்� ெநனச்� என்ைன�ம் ஒ� மாறிப் பாக்�றாங்க…

இத்தைனக்�ம் ந��ல எனக்�ம் ஒ� மன� இ�க்�ம்� யா�ேம
ெநனக்கேவ மாட்ேடங்�றாங்க.. ெசால்�ங்கக்கா.. நான் ஏன் உயிேராட
இ�க்க�ம்…?"



பதறிப்ேபாய் அவள் வாைய ��ேனன். கதறிய அந்தச் சின்னப்
ெபண்ைண என்ேனா� ேசர்த்� அைணத்�க் ெகாண்ேடன்.

" ராைத.. இ� என்னம்மா ேபச்�..?"

" அ…க்…கா " மீண்�ம் அழ ஆரம்பித்� விட்டாள். " சின்னவ உஷா
�ட இப்பல்லாம் என் ேமல சந்ேதகப்பட ஆரம்பிச்�ட்டாக்கா… ஹும்ம்ம்.. அவ
கவல…அவ�க்�…"

" அ� சரி.. இப்ப.. இங்க எங்க வந்ேத…"

" அந்தப் பாழாப்ேபான ஊரவிட்�க் ெகாஞ்ச நாள் இ�க்கலாேமன்�…

இங்க.. எங்க ெபரியம்மா வீட்�க்�ப் ேபாலாேமன்� இன்னிக்�த்தான்
ெகளம்பி வந்ேதன்க்கா…"

எனக்� அவைள எப்ப�த் ேதற்�வ� என்� ெதரியவில்ைல. அவள்
ெசால்வ�ம் ஞாயந்தாேன ? அேத ேநரத்தில் சங்கரி ேமேல எனக்� ஆத்திரம்
ஆ� ெவள்ளமாக..ெநாப்�ம் �ைர�மாகப் ெபாங்கி வந்த�. சங்கரி
அவ�க்� மட்�ம் சங்கடத்ைத உண்டாக்கிக் ெகாள்ளவில்ைலேய.. அவள்
காைலச் �ற்றிக்ெகாண்� இ�க்கிற அவப்ெபயர் என்�ம் பாம்�.. தன் வாய்
வழிேய நச்�க்காற்ைற ராைத ேம�ம், தன் �ரிய வாலின் தாக்�தைல
அந்தக் ��ம்பத்தின் ஒவ்ெவா�த்தர் ேம�ம் அல்லவா �ழற்றிக் ெகாண்�
இ�க்கிற� ?

ஆனால் அேத சமயத்தில் சங்கரியின் நிைலைம ? இதனால் எல்லாம்
அவ�ைடய ெமய்யான காதல் இல்ேலன்� ஆகிவி�மா ? அப்ப� அ�
வயதினால் வ�ம் ெவ�ம் உணர்ச்சிகளின் ஆர்ப்பாட்டம் என்றால் இத்தைன
க�ைமயான �யல்க�க்� ஈ�ெகா�த்� நின்� ெகாண்� இ�க்�மா ?

ராைதயின் ேபச்சிலி�ந்� சங்கரி�ம் , சா�ேவ�ம் தங்கள் நிைலயில்
இ�ந்� ஒ� சிறி�ம் ேவ�படேவயில்ைல என்�

ெதரிகிறேத ?

அப்ப�யானால்.. பாவம் சங்கரி.. வீட்�ன் உள்�ம் �ற�ம்அவைள..அவள்
மனைத..எண்ணங்கைள..அவற்றின் உயிேராட்டத்ைத எத்தைன விஷக்
ெகா�க்�கள் ெகாட்�க் ெகாண்� இ�க்கின்றனேவா ?



நான் ெவ�வாகக் �ழம்பிப் ேபாேனன். நான் யா�க்காகப் பரிந்� ேபச
���ம் ? கைடசியாக விைட ெப�ம் ேபா� ராைத ெசான்னாள்.

“அக்கா..நான் ஒங்கள இங்க..இப்பப் பாப்ேபாம்� ெகாஞ்சம் �ட
எதிர்பாக்கல.. ஆனாக்�ட ஒங்களப் பாத்�.. என் உணர்ச்சிகளக் ெகாட்ற
ஒேர இடமான ஒங்க ெமாகத்�க்� ேநர ஒேர ஒ� தடவ ’ஓ’ன்�
அ��ட்டாத் ேதவேலன்� ெநனச்�க்கிட்ேட தான் இ�ந்ேதன்.. அந்த
ஒண்ணாவ� நான் ெநனச்சப� நடந்�ேதன்� நான் ெராம்ப நன்றி
ெசால்ேறன் ஆண்டவ�க்�… இனிேம நடக்கற� நடந்�ட்�ப் ேபாட்�ம்…
நான் இ�க்ெகல்லாம் ஒ� ��க்�ப் ேபாட்�டப் ேபாேறன் இனிேமேல…”

பாதி அ�ைக�ம்.. பாதிப் ேபச்�மாய் அவள் நி�த்தியேபா� நான்
அழ�ம் ��யாத ஒ� தவிப்பில் மனம் கனத்� நின்றி�ந்ேதன்.

நான் வந்தி�ப்ப� ெதரிந்� சங்கரி ஒ�நாள் வந்தாள்.

அவள் மனக்�ழப்பம் உடைல ெவ�வாகப் பாதித்தி�ந்த�. சற்� ேநரம்
என்ன ேப�வெதன்ேற ெதரியவில்ைல.

இ�தியில் ேகட்ேடன்.

" இன்�ம்…? "

" இன்�ம்…! "

நான் ேகள்வியாய்க் ேகட்டைதப் பதிலாய்த் தந்தாள் அவள்.

" நா…நான்… ராைதையப் பார்த்ேதன் நாைலந்� நா�க்�
�ன்னால..அவ ெசான்னா… அவ…அவ பாவம்.. சங்கரி…"

தயங்கித்தயங்கி �றிேனன் ேவதைன நிைறந்த அவள் விழிகைளப்
பார்த்தவாேற !

" நா மட்�ம்…? உனக்�க் �டவா ஏந்தவிப்�ப் �ரியேல…நா எத்தைன
ேப�க்�ப் பிரச்சைனயா…

ேவதைனயா… தலவலியா இ�க்ேகன் ெதரி�மா ? "

நான் ஏ�ம் ேபசவில்ைல. அவேள ெதாடர்ந்தாள்.



" அவர்…அவர்… �ன்ன மாதிரி இல்ேல இப்பல்லாம்… நீ
ெசான்னெதல்லாம் �ட அவர்ட்ட ெசான்ேனன்… அவர் அ�க்� என்ன
ெசான்னார் ெதரி�மா..? ’அந்த சிஸ்டர் �டவா என்ென அப்ப�
ெநனக்கிறாங்க ’ன்� ெராம்ப ேவதனப்பட்டார்.. சினிமாப் பாக்�றதக்�ட
ெராம்பக் ெகாறச்�ட்டார்.. மாறா ஓரளவாவ� தா�ம் எகனாமிக் ஸ்ேடடஸ்ல
ஒசர�ண்� ராவாப்பகலாப் ப�ச்�ப் பட்டம் வாங்கி.. நல்ல ேவைலக்�ப்
ேபாக �யற்சி எ�த்�ட்��க்கா�.. எனக்காக இத்தனக் கஷ்டப்ப�றவர
என்னால மறக்க ���மா… நீேய ெசால்ேலன்…."

என்ன பதில் ெசால்வ�.. சற்� ேநரம் கழித்�ப் ேபசிேனன்.

" சங்கரி… தி�ம்ப�ம் நா அைதேயதாம்மா ெசால்ேறன்… வாழ்க்ைகல
நடக்கற�தான் சினிமால வ��…ஆனா சினிமால நடக்கற� வாழ்க்ைகயாக
��யா�…அப்ப� ஆச்�ன்னா பலேராட ஏளனச் சிரிப்�ம்.. க�ஞ்
ெசாற்க�ந்தாம்மா விமர்சனமா வ�ம்…இதப் �ரிஞ்�க்காம…" சங்கரி
என்ைன இைடமறித்தாள்.

" அப்ப�ன்னா காதலிக்கிற� தப்�ங்�றியா..? "

" ேநா..சங்கரி.. � ஆர் ராங்… நா அப்ப�ச் ெசால்லல…ஒனக்� நா
எத..எப்ப�ச் ெசால்லி ெவளங்க வக்கிற�..? ஆனா சங்கரி…இத்தனக்
கஷ்டநஷ்டத்�க்�ம்…ேசாதைனக்�ம் உட்பட்�ம்… ஒங்காதல்
வளந்�க்கிட்�ப் ேபா�ேத தவிர….ெகாறயல…அதனால ரியலி இட்ஸ்
க்ேரட்…ேஸா � வில் ரீச் தி சக்ஸஸ் ஷ்�ர்லி…"

சங்கரி ெபரிதாகச் சிரித்தாள். தி�க்கிட்� நிமிர்ந்ேதன் நான்.

" இப்ப ெசான்ன பா�…க்ேரட் லவ்�ன்�…எங்கேளாட� உண்ைமயான
காதல்னா அ�க்� ெவற்றி கிைடக்கா�ம்மா…அழி�தான் ெகைடக்�ம்…
ெயஸ்…ஃெபய்லியர் இஸ் த அல்�ேமட் ரிசல்ட் ஆஃப் இட்…பரி�த்தமான
அன்� ெஜயித்ததா ஜாதகேம ெகடயா�…ேராமிேயா ஜூலியட்டப் பா�…

ஆன்ட்டனி..க்ளிேயாபாட்ராவ எ�த்�க்க…ைலலா.. மஜ்� கைதயக் ேக�..

ஏன்.. பார்வதி.. ேதவதாஸ் ஸ்ேடாரியப் பா�…இவ்ேளா ஏன்..? நமக்�
ெராம்பப் ��ச்ச நா.பா.வின் ெபான்விலங்� நாவல எ�த்�க்ேகா.. அ�ல
பாரதியின் காதல் ெநறேவ�ச்சா.. இல்ேல…அவளப் �றக்கணிச்�ட்�
ேமாகினிய வி�ம்�னாேன சத்திய�ர்த்தி..? அ�ங்களாவ� வாழ்க்ைகல
இணஞ்சாங்களா…நமக்� ெராம்பப் ��ச்ச கல்கிேயாட சிவகாமியின் சபதம்



கைதல நரசிம்ம பல்லவ�ம்.. சிவகாமி�ம்…எவ்வள� ேநசிச்சாங்க ?

வாழ்க்ைகல இைணஞ்சாங்களா என்ன ?… இத்தன ஏன்.. ஆதாம் ஏவாள
எ�த்�க்கிட்டாக்�ட அ�ங்க அழி�க்�ம் அ�ங்க ஒத்தர் ேமல ஒத்தர்
வச்சி�ந்த அன்�தான் காரணம்� ஆர்க்� பண்ண ���ேம.. இப்ப�ல்லாம்
சரித்திரம் இ�க்�ம் ேபா� என்னால மட்�ம் ஹிஸ்டரிய ப்ேரக் பண்ணவா
���ம் ? என்ேனாட�ம் அழியத்தான் ேபா��.."

" சங்கரீ…இ� என்ன அபச�னமான ேபச்�…? "

நான் என்ைன மீறிக் கத்திேனன் ேகாபத்�டன். அவள் மீண்�ம்
ெபரிதாக ச் சிரித்தாள்.

" அ�…நாேன அபச�னத்தின் ெமாத்த உ�வந்தான்.. என்
வாழ்க்ைகேய அபச�னந்தான்.. இ�ல ேபாயி…"

அவைள உற்� ேநாக்கிேனன். அவள் ெப��ச்� விட்டாள். ேகாபம்..
அ�ைக.. ஆத்திரம் இத்தைனைய�ம் தாண்�ய ஒ� நிைலயில் இ�ந்தாள்.

விரக்திதான் சிறி� ெதானித்த� அவள் �ரலில்.

" இன்ேனாண்� ெதரி�மா ஒனக்�…? கன்��வஸ்ஸா… விடா….ம
எனக்� வரன் பாத்�ட்ேட இ�க்காங்க… வீட்ல… ஹூம்… பாவம்
அ�ங்க…"

ேபச்சில் பைசேய இல்ைல. எதற்�ம் �ணிந்� விட்டாளா இவள் ?

" ஒண்� மட்�ம் உ�தி…எனக்� ேமேரஜுன்னாக் கண்�ப்பா…
சா�ேவல் தான் ப்ைரட்க்�ம்…"

நான் வாேய திறக்கவில்ைல.

’ ஆண்டவா…இவ�க்� ஒ� நல்ல வழியக்காட்� ’ மனம் மட்�ம்
பிரார்த்தித்த�.

இரண்� வாரம் ெசன்ற�. அன்� தபாலில் வந்த ஒ� தி�மணப்
பத்திரிைக என்ைனத் தி�க்கிட ைவத்த�.



சங்கரிக்�த்தான் தி�மணம். ஆனால் சா�ேவல் ெபயர் இ�க்க
ேவண்�ய இடத்தில் ேவ� ஒ� ெபயர் ேபாடப்பட்��ந்த�. பம்பாயில் ஒ�
ெபரிய நி�வனத்தில் நல்ல ேவைல… நல்ல ப�ப்�… நான் நம்பேவ ��யாமல்
தி�ம்பத்தி�ம்ப அந்த அைழப்பிதைழப் பார்த்ேதன். சந்ேதகேமயில்ைல. என்
ேதாழி அந்த சங்கரிக்�த்தான் தி�மணம்.

மனம் பைதத்த�. சங்கரீ…அவள் எப்ப� இதற்� உடன்பட்��ப்பாள்..?

கைடசியாக என்ைன அவள் பார்த்த ேபா� அவள் ேபசிய ேபச்�..?

ஐேயா..எந்தச் �ழலில்.. எத்தைகய வற்��த்தலின் ேபரில்.. எந்தக்
ெகா�ைமக்�ப் பயந்� அவள் இதற்�ச் சம்மதித்தாேளா..? ஓ..எவ்வள�
ெகா�ரம்..! என்னால் ஒ� நிைலக்� வர��யவில்ைல. ைகயில் இ�ந்த அந்த
அைழப்பிதைழ ேமைசயின் ஒ� �ைலயில் ேபாட்ேடன். மிகச்சிறிய
மகிழ்ச்சிையக் �ட அந்தக் கல்யாணப் பத்திரிைக என்�ள்
ஏற்ப�த்தவில்ைல. என்ன ெசய்வ� என்� ெதரியாமல் �ழம்பிப் ேபாய்
அமர்ந்�விட்ேடன்.

அன்� மாைல மன அைமதி ேவண்� மைலக்ேகாட்ைட மாணிக்க
விநாயகைரப் பார்க்கப் ேபாேனன். அங்� ெசன்�ம் அைமதி கிட்டவில்ைல.

மனக்�ரல் அ�� ெகாண்ேட இ�ந்த�. தரிசனம் என்ற ெபயரில் ஒ�
�ம்பி� ேபாட்� விட்�த் தி�ம்பியவைள ராைதயின் �ரல் நி�த்திய�.

" அக்கா…" ! ஒேரெசால்…ஆனால் பல ேகா� விஷயங்கள்…!

" ராேத…" ந�ங்�ம் �ரல் என்ைனக் காட்�க் ெகா�த்த�. அவள்
ைகையப் பி�த்�க் ெகாண்டவள் அ�ைகைய அடக்க �யற்சித்ேதன்.

" ரா…ரா…ராேத…நீ எங்ேக.."

" இங்கதான்க்கா…கல்யாணம்.. இன்�ம் அஞ்சா� நாள் தாேன
இ�க்�.. எல்லாம் அவசரம்… அக்… அக்கா… ஆனா எனக்� என்னேமா
பயம்ம்ம்மா இ�க்�க்கா.."

நான் நிமிர்ந்� அவைள ஊ��விேனன்…என் மனம் அவள்
கண்களிலி�ந்� எைதேயா உணர்ந்� ெகாள்ள �யற்சித்த�. அதற்�ள்
அவ�டன் வந்தி�ந்த உறவினர்கள் வரேவ நான் சட்ெடன்� அவைள
விட்�நடந்ேதன். மனம் ெகாந்தளித்�க் ெகாண்��ந்த� ெபௗர்ணமிக்



கடலாய்… பார்ைவ மட்�ம் வழிையப் பாரத்�க் ெகாண்��ந்த�.

எண்ணங்கள் சங்கரியிடம் ெசன்� விட்டன.

" �ர்ர்ர்ரிங்…" ைசக்கிள் மணி ஓைச என்ைன நைட�ைறக்� இ�த்�
வந்த�. சட்ெடன்� விலகி நின்ேறன்.

“ஸிஸ்டர்…நீங்களா…ஸிஸ்டர்..?”

அந்தக் �ரல்…! விளிம்� கட்�யி�ந்த நீைரத் �ைடத்�க்ெகாண்ேட
நிமிர்ந்ேதன். ’ சா�ேவல்..! ’ நான் எதிர்பார்க்கவில்ைல ெகாஞ்ச�ம்.

" இதப்பாத்தீங்களா..ஸிஸ்டர் ?"

என்னிடம் எைதேயா நீட்�னான். ைகயில் வாங்கிேனன். சங்கரியின்
கல்யாணப் பத்திரிைக !

’ இவ�க்� எப்ப�.. இ�..? ’

நான் அதிர்ந்� ேபாய் அவைனப் பார்த்ேதன்.

" பாத்தீங்களா ஸிஸ்டர்.. ஒங்க ஃப்ெரண்� ெசஞ்��க்�ற காரியத்தப்
பாத்தீங்களா ஸிஸ்டர்..? அத்தன வீராப்பாப் ேபசிட்�.. இப்ப…கேடசில..

தன்ேனாட ெபண் �த்திய…பணக்காரப் �த்தியக் காமிச்�ட்டா..
பாத்தீங்களா..?

" மிஸ்டர் சா�ேவல்…தய�ெசஞ்�.."

" ஸிஸ்டர்… ஸிஸ்டர்…அவ�க்காக நான் எத்தனக் கஷ்டப்பட்��ப்ேபன்
ெதரி�ங்களா…எத்தைனெயத்தைன வச�…எவ்வள� ெசலவழிச்� என்
சக்திக்�ம் மீறிப் ப�ச்சிட்�க்ேகன்.. இத்தைன�ம் அவ�க்காக நான் ஒ�
நல்ல ேவலயத் ேத�க்கத்தாேன.. ஸிஸ்டர் ? அவ இெதல்லாம் ெநனச்�ப்
பாத்தி�ந்தா இ�க்�ச் சம்மதிச்சி�ப்பாளா ஸிஸ்டர்.. ெசால்�ங்க…இந்தப்
ெபாண்�ங்கள நம்�னாேல இப்ப�த்தான்…" ெபாரிந்� தள்ளிவிட்டான்
ெத�ெவன்�ம் பாராமல்.

" ேநா…ேநா..ப்ரதர்… நீங்க ெநனக்கிறா மாதிரி இல்ேல…நாங்க
ெபண்கள்…எங்க�க்�ன்� எத்தைனேயா ஆப்ளிேகஷன்ஸ் இ�க்�…



எங்கேளாட ெசாந்த வி�ப்�.. ெவ�ப்ைப�ம் மீறி.. வி..வி..ஜஸ்ட் பிகாஸ் வி
ேஹவ் பார்ன் ஆஸ் ேல�ஸ்.. வி ேஹவ் ெதௗஸண்ட்ஸ் அண்ட் ெதௗஸண்ட்ஸ்
ஆஃப் இம்ெப�ெமண்ட்ஸ் ஆன் அவர் எவ்ரி ேவ…ப்ளீஸ் ேஹவ் திஸ் இன் �வர்
ைமண்ட்.. தய�ெசஞ்� சங்கரியப்பத்தி எந்தத் தவறான ���க்�ம்
வந்�றாதீங்கண்ணா… அவ எந்த மாதிரி �ழ்நிைலல அகப்பட்�க்கிட்�த்
தவிச்�க்கிட்� இ�க்காேளா…?"

" ஹூம்… ெபரிய �ழ்நிைல…" உ�மினான் சா�ேவல். " ஸிஸ்டர்
இவ�க்� மட்�ந்தான் இப்ப� நடந்�க்கத் ெதரி�ம்� ெநனச்�க்கிட்டாப்
ேபால…எனக்�ம் அ�க்�ம் ேமலப் ேபாகத் ெதரி�ம்.. ஸிஸ்டர் எனக்�ம்
ெசாந்தத்�லிேய ஒ� ெபாண்� தயாராயி�க்�.. நான் அதக்கட்�க்கிட்�
இவளப் பழிவாங்க.."

ஆத்திரத்�டன் இைடமறித்ேதன்.

" மிஸ்டர் சா�ேவல்…ஒங்க�க்� அ� ஈஸி…தய�ெசஞ்� ெகாஞ்சம்
ெபா�ங்க…சங்கரியத் தப்பா ��� கட்�டாதீங்க…எ�க்�ம் விசாரிச்�.."

" ஓேஹாேஹாேஹா…" ேகாபமாய்க் கத்தினான் ெத�ெவன்�ம்
பாராமல். " நீங்க�ம் அவேளாட ஃபெரண்� தாேன.. பின்ேன எப்ப�ப்
ேப�வீங்க…" என்றவன் ைசக்கிளில் ஏறி அமர்ந்தான். " வாழ்ந்தா
ஒங்கேளாடதான் வாழ்ேவன்… இல்ேல..ெரண்� ேப�ம் ேசர்ந்� சாேவாம்�
அன்னிக்கி என்னேவா அப்ப�ப் ப்ராமிஸ் பண்ணவ…டயலாக் எல்லாம்
விட்டவ..இன்னிக்� எவேனா ஒ� பணக்கார�க்�த் தலய நீட்ட
சம்மதிச்சி�க்கான்னா….அ�க்� என்ன அர்த்தம்…? ஆ..ங்…நா என்னா
ஒ� அன்னாடங்காய்ச்சி தான…�ேபரனா..?" ஆரம்பத்தில் �ழப்ப�ம்..
ேவதைன�ம்.. விவரிக்க இயலாத ேசாகப் பார்ைவ�மாய் என் �ன்
நின்றவன்.. அள�க்� மீறிய ேகாப�ம்.. ஆத்திர�மாய் என்னிடம் ெசால்லிக்
ெகாள்ளாமல் �ட ைசக்கிைள மிதித்தான்.

’ ஆண்டவா…ஹி இஸ் மச் ஃப்ரஸ்ட்ேரட்டட்…’ நான் ெசயலற்�
நின்�விட்ேடன்.

சங்கரியின் தி�மணத்திற்� இன்�ம் �ன்� நாட்கள் இ�ந்தன.

எனக்� அதற்�ப் ேபாக ேவண்�ம் என்� ேதான்றேவயில்ைல. மாறாக மனம்
ெசால்லெவாண்ணா சங்கடத்தில் உழன்� ெகாண்��ந்த�. யந்திரமாக
இயங்கிக் ெகாண்��ந்ேதன்.



11 மணி இ�க்�ம். என் ெபய�க்� தந்தி ஒன்� வந்த�.

" சங்கரி எக்ஸ்ைபயர்�… ஸ்டார்ட் இம்மீ�யட்லி -ராைத ".

எண்ணத்தின் அைச�க�ம்..இதயத்��ப்பின் அதிர்�க�ம்
அப்ப�..அப்ப�ேய நின்� விட்டன. பனிக்�வியலில் என்ைன
அமிழ்த்தினாற்ேபால் நான் உைறந்� ேபாய்விட்ேடன். கிட்டத்தட்ட அைர மணி
ேநரத்திற்�ப் பிற� என்ைனத் திரட்�க் ெகாண்� கிளம்பிேனன்.

ராைத என்ைனக் கட்�க்ெகாண்� “ஓ”ெவன்� அ�தாள்.

“அக்…அக்கா.. சங்கரி இப்ப�ப் பண்ணிட்டாேளக்கா …நான் பயந்த�
நடந்��ச்ேசக்கா…அக்கா …ஐேயா.. சங்கரி…இப்ப�க் கதறவிட்�ட்�ப்
ேபாயிட்�ேய�…?”

அத்தைன �க்கத்தி�ம் எனக்� வியப்பாக இ�ந்த�. ’ ராைதயா
இ�..? அவளா இப்ப� அ�� அரற்�கிறாள் ? வா�ம் ேபாெதல்லாம்
சங்கரிையப் பரம ைவரியாக நிைனத்த ராைதயா இப்ப�த் �க்கத்ைதக்
ெகாட்�கிறாள் ? ’ “விக்கித்� நிற்ப�” என்பதன் ��ப்ெபா�ைள அப்ேபா�
உணர்ந்ேதன். “அக்கா அவ ைவரத்ைதப் ெபா�ச்� வி�ங்கிட்�…ஐேயா..
சங்கரி..”

அவள் அம்மா ெமௗனமாக அ�� ெகாண்��ந்தார். அப்பாேவா இப்ப�
ஒ� ��ைவ அவள் எ�ப்பாள் என்� நிைனக்கவில்ைல ேபா�ம்..அைத அவர்
�கேம காட்�க் ெகா�த்�க் ெகாண்��ந்த�.

மனதில் என்ெனன்னேவா ேகள்விகள். சத்தமாகக் ேகட்�விட
ேவண்�ம் என்� ேவகம்.

அவள் அப்பா அ�கில் ெசன்ேறன்.. �ரத்தில் �ட்டத்ேதா� �ட்டமாக
நின்� ெகாண்��ந்த ஒ� இளம் தம்பதிைய ேநாக்கி அவ�க்� மட்�ம்
�ரி�ம் வைகயில் ைக காட்�ேனன். அந்த ேஜா� இவரால் தி�மணம் ெசய்�
ைவக்கப்பட்டவர்கள் ஜாதி விட்� ஜாதி. அவர் �கம் மாறிவிட்ட� சட்ெடன்�.

அவைரவிட்� நகர்ந்� அவ�ைடய தங்ைக.. சங்கரியின் அத்ைத -

அவைர ெந�ங்கிேனன். மிக�ம் ெம�வாகக் ேகட்ேடன்.." கள� மணம்..
காதல் மணம்.. காந்தர்வ மணம்.. எல்லாம் ேமைடப் ேபச்�க்� மட்�ந்தான்..



இல்ேல ேமடம்..? " அவர் கல்�ரித் தமிழ்ப் ேபராசிரிைய… ேமைடப்
ேபச்சாளர்.

" நீங்க �ட ஒங்க அண்ணாட்ட எ�த்�ச் ெசால்லலிேய ேமடம்…?"

ேகட்� விட்� நகர்ந்� விட்ேடன்.

அ�கில் சங்கரியின் மாமா. ெபரிய வழக்கறிஞர். �ணிந்� அவைர�ம்
ஒ� ேகள்வி ேகட்ேடன். " ெகால ெசஞ்சவங்களவிடக் ெகால ெசய்யத்
�ண்�யவங்க�க்� ஒங்க இபிேகால தண்டைன ஜாஸ்தி.. இல்லியா சார்…
சங்கரி சா�ம் ஒ� விதத்தில் �ண்டப்பட்ட� தாேன சார்…? " ேகாபத்ைத
அடக்கிக்ெகாண்� நான் ேகட்ட ேகள்வியில் அவ�க்� �ர்ெரன்� ேகாபம்
வந்த�.

கைடசியாக சங்கரியின் அம்மாவிடம் வந்ேதன். என்ைனக்
கட்�க்ெகாண்� ஓெவன்� அ�தார். சிறி� ெபா�த்� அவைர�ம்
ேகட்ேடன்.. " ஒங்க மகேளாட சந்ேதாஷத்த விட…ஒங்க ஜாதி ெபரி�…!

�க்கியம்…இல்லம்மா….?" அடக்க ��யாமல் அ��விட்ேடன்.

ப�க்க ைவக்கப்பட்��ந்த சங்கரியின் �கத்ைத உற்� ேநாக்கிேனன்.

எனக்�ள் எங்ேகா ஒ� நிம்மதி மகிழ்ச்சியாகப் ெப��ச்� வி�வைத
என்னால் ேகட்க ��ந்த�. அந்த எண்ணத்ைத என்னால் தவிர்க்க
��யவில்ைல. அவள் �கத்தில் பிேரத கைள இ�ப்பதாக எனக்�த்
ெதரியவில்ைல. தன்�ைடய ஒ� லட்சியத்திற்காகத் , தான்
நிைனத்தெவான்ைற ��த்�விட்டதால் ஏற்பட்ட ஒ� ெப�மிதம் மலர்ந்�
இ�ப்ப� ேபாலத்தான் எனக்�த் ேதான்றிய�. இ�தியாக அவள் என்னிடம்
ேபசிய ெசாற்கள் என் நிைனவில் மிதந்த�. " நான் அழியத்தான் ேபாேறன்.."

‘சங்கரீ.. என் ெசல்லேம..’ நான் என்�ள் உைடந்� ேபாேனன். அந்த வீட்�ல்
நிற்க மனமில்ைல. ெத��க்� வந்� நின்� ெகாண்ேடன். ஒவ்ெவா�த்தர்
ஒவ்ெவா� விதமாகப் ேப�வைத சகிக்க ��யவில்ைல.

பலவித ேகாணங்களில், பலவித அலங்காரங்களில் சங்கரிையப்
பார்த்தி�ந்தவள்… ெந�ப்பில் எரிந்�.. காற்றில் கலந்�.. சாம்பலாய் மாறி
நீரில் கைரய அவள் �றப்பட்�ச் ெசல்�ம் அந்தக் கைடசி ேநர
ேஜாடைனைய�ம் பார்த்�விட்�த் தி�ம்பிேனன்.

அன்�தான் சங்கரிக்�க் கல்யாணம் நைடெபற ேவண்�ய நாள்.

ஆனால் அவர்கள் வீ� எப்ப� இ�க்�ம்? நான் நிம்மதியற்ற மன நிைல�டன்



என் ெபா�ட்கைள எ�த்� ைவக்கத் �வங்கிேனன். ஆம் ! நா�ம் நாைளக்
காைல தி�ச்சிையவிட்�ப் பயணப்பட ேவண்�ம்.

அன்� மாைல நிம்மதி ேவண்� வாணப்பட்டைற அம்மன் ேகாவி�க்�க்
கிளம்பிேனன்.நம்�ைடய நன்ைமக்�ம் தீைமக்�ம் ஆதிகாரணமாய்.. ஸர்வ
ஸா�ியாய் இ�க்�ம் அந்த அன்ைனையத் தவிர நமக்� ேவ� ஏ�
�கலிடம் ?

நிைன�கள் ெவ�வாய்த் தவித்�க் ெகாண்��ந்தன. அதனால்
இயல்பான நைடேய பின்னிப்பின்னித்தான் வந்த�. ெசயின்ட் ேஜாசஃப்
சர்ச்ைசப் பார்த்�ச் சி�ைவக்�றிையப் ேபாட்�க் ெகாண்ேட சாைலையக்
கடந்ேதன். ெதப்பக்�ளத்ைத ஒட்� நடக்�ம் ேபா� மனம் தி�ம்ப�ம்
கல்�ரி நாட்க�க்�.. அதி�ம் �றிப்பாக…சங்கரியின் பிரச்சிைன
ெவளிேய ெதரிந்த நாட்கள் சிறக�த்தன. இன்�ம் இ�ட்�க் கவியவில்ைல.

பர்மா பஸார் கைடகளில் �ட இன்�ம் பலவற்றில் விளக்�ப் ேபாடவில்ைல.

எல்லா இடங்களி�ம் ஏேதா �க்கம் விரவியி�ந்தைதப் ேபால எனக்� ஒ�
நிைனப்�. சற்� �ரத்தில் ஏேதா சலசலப்�. அங்கி�ந்�ம், இங்கி�ந்�மாய்ப்
பலர் ஓட்ட�ம்.. நைட�மாக அந்த இடத்ைத ேநாக்கி விைரந்�
ெகாண்��ந்தனர். அந்த இடம்… ஓ…கிழக்� �கமாயி�க்�ம்
ெதப்பக்�ளத்தின் ப�க்கட்�கள் இ�க்�ம் இடம். நா�ம் ஒ� பதட்டம்
பற்றிக் ெகாள்ள சற்ேற விைரந்� அந்த இடத்ைத அ�கிேனன். அதற்�ள்
அங்� �ட்டம் கணிசமாகிவிட்ட�. ஏேதேதா கச�செவன்� ேபச்�க்கள்.

" யாேரா ஒ� 20..25 வய�ப் ைபயன்… �ழ்கிச் ெசத்�ட்டான்.."

�ட்டத்தில் யாேரா ஒ�வர் ெசான்ன� காதில் வி�ந்த�. நா�ம் ஏேனா
பரபரப்பைடந்ேதன். பல்ேவ� காலி�க்�களின் வழிேய ஊ��வி
ேநாக்கிேனன். அந்த �கத்ைதப் பார்த்தவ�க்�த் �க்கிவாரிப் ேபாட்ட�.

�ட்டத்ைதத் தள்ளிக்ெகாண்� அ�கில் ெசன்� நன்றாகப் பார்த்த ேபா� ’

சா�ேவல் ’ என என் மனம் ெபரிதாக அலறிய�.

இவ�க்� எப்ப�ச் ெசய்தி எட்�ய� ? சட்ெடன்� ஒன்� நிைன�க்�
வந்த�.

‘ஓ..இன்� காைல சங்கரியின் சாைவப்பற்றி நாளிதழில் வந்தைதப்
ப�த்தி�ப்பாேனா ? ஊம்…இவன் அன்� ெசான்ன� ேபால நடக்கவில்ைல….

சங்கரி “ேபாய்விட்டாள்” என்ற�ம் இவ�ம் இந்த ���க்� வந்�



விட்��க்கிறான்..சா�ேவைல அைடய ��யா� இப்பிறவியில் என்�
���க்� வந்த சங்கரி தன் சீதனத்தாேலேய தன்ைன மாய்த்�க்
ெகாண்டாள்…சங்கரி என்ற அந்த சீதனம் தனக்காக உயிைர
விட்��க்கிறாள் என்� ெதரிந்த�ம் இவ�ம் தன்ைன ��த்�க்ெகாண்�
விட்டான்… ஓ..சங்கரி.. நீ ெசான்ன� ேபாலேவ உங்கள் காத�ம்
காவியமாக்கிவிட்டத�.. வாழ்வில் இைணய ��யாத உங்கைள ஆண்டவன்
சாவில் பிைணத்� விட்டான�…உண்ைம அன்ைப மதிக்காத…வரேவற்காத
இந்தப் பா�ம் உலகில் நீங்கள் மீண்�ம் பிறக்கேவ ேவண்டாம�…அமர
காதலர்களாக அந்த உலகத்திேலேய இ�ந்� வி�ங்கள்..நீ இறந்த பின் தான்
சா�ேவேல உன்ைன..உன் காதைலப்..�ரணமாகப் �ரிந்� ெகாண்�
இ�க்கிறான்..அவேன அப்ப�ெயன்றால் மற்றவர்கள் எங்ேக உன்ைன உணர்ந்�
ெகாண்��ப்பார்கள்? சங்கரி.. சா�ேவல்.. ஓ..ேபாத் ஆஃப் �வர் ேஸால்ஸ் ேம
ெரஸ்ட் இன் பீஸ் அட் தி ேலாட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் காட்’.

ேகாவி�க்�ப் ேபாக ேவண்�யைத�ம் மறந்� அங்ேகேய நின்�
ெகாண்� இ�ந்ேதன் ெவ�ேநரம்.

யாேரா அவசரம் அவசரமாகக் ெகாட்�யைதப் ேபாலப் பரவிக்
ெகாண்��ந்த அந்தத் �யரமான அந்திப் ெபா�தின் ைமயி�ட்�
என்�ள்�ம் ��ந்� கட்�ப்பட்�க் கனத்� நின்ற�.

05-08-1972 to 07-08-1972



மனநதிப் ேபாக்கினிேல
காைல ஏ� மணிக்ெகல்லாம் ேவைல ��ந்� வீட்�க்�ச் ெசல்�ம் �ன் என்
ேதாழி �கன்யா வந்� ெசான்னாள், " தீபா.. நம்ம பிேரமிய எங்க
நர்ஸிங்ேஹாம்ல ெகாண்� வந்� ேசத்��க்காங்க ேநத்� ராத்திரி.."

நான் அதிர்ந்� ேபாேனன்.

" என்ன ெசால்ேற �கன்யா.. ேநத்�க்�ட அவளப் பாத்�ட்� வந்ேதேன..

ெகாஞ்சம் டயர்டா இ�ந்தா.. மத்தப� நல்லாத் தாேனப் ேபசிட்��ந்தா..
அதற்�ள் என்ன..? " இர� ேவைல ��ந்� கைளப்�டன் வந்தவளிடம்
�டாகக் காஃபிைய�ம் ரஸ்க்ைக�ம் ெகா�த்தப�ேய ேகட்ேடன்.

" ம�ப��ம் அந்த அட்டாக் தான் தீபா.. ேநத்� ராத்திரி பன்னண்டைர
மணி இ�க்�ம்… ேசகர் அண்ண�ம் ெசல்வி மதினி�ம் ெகாண்� வந்�
ேசத்தாங்க… ெராம்ப அக்ரஸ்ஸிவா இ�ந்தா பிேரமி… அந்த வார்�லதான்
எனக்� �ட்�.. ராத்திரி �ரா ஒேர ரகைள.. ’ என்ன விட்�ங்கங்�றா..
ெகால்லப் பாக்�றீங்கங்�றா ’ அண்ணனப் பாத்�. அம்மாவக் கண்டப�
திட்றா.. மதினியப் பாத்� ’ ஏன் இப்� என்னயச் சித்ரவதப் பண்றீங்க’ங்�றா..
ஒேர கத்தல்.. ஆர்ப்பாட்டம். ஊசி ேபாடற�க்�ள்ள நாங்க பட்டபா�…? தீபா..
எனக்� மனேச சரியில்ல�.. நம்ம பிேரமிக்கி ஏன் இவ்ேளா ேசாதைனகளக்
ெகா�க்�றான் ஆண்டவன்.. அதிர்ந்� �டப் ேபசத் ெதரியாதவள அலற
அலற ைவக்கிறாேன.. அ� ஏன் தீபா ? "

ைவத்த காஃபிைய�ம், ரஸ்க்ைக�ம் பார்த்த ப�ேய.. அவற்ைறச் சாப்பிடக்
�டத் ேதான்றாமல் கண்ணீர் வழிய அமர்ந்தி�ந்தவைளப் பார்க்க எனக்�ம்
மிக�ம் கஷ்டமாக இ�ந்த�.

" �கன்யா.. காஃபியக் ��..ஆ�� பா�.. நான் ேவலயச் சீக்கிரமா
��ச்�ட்�ப் ேபாேறன்…"

ெப��ச்� விட்டப� காஃபிைய மட்�ம் ��த்� விட்� அவள்
கிளம்பினாள்.



எனக்�ம் ேவைலேய �ரியவில்ைல. மன� மரத்�விட்டாற் ேபாலி�ந்த�.

அன்றாட ேவைலகள் �ட நிைன�க்� வர ம�த்தன.

�ளிக்�ப் பதில் உப்ைபக் கைரத்ேதன். ேசாற்�க்� அரிசிக்�ப் பதில்
ப�ப்ைப ஊற ைவத்ேதன். அந்த அள�க்� மனதில் �ழப்பம்.. ேவதைன.

எப்ப�ேயா ஒ�வழியாகச் சைமயல் ேவைலகைள ��த்�, கணவர்,
�ழந்ைதகைள அ�ப்பி விட்�ச் சாப்பிடக்�டத் ேதான்றாமல் பிேரமிையப்
பார்க்கக் கிளம்பிேனன்.

�கன்யா விவரம் எல்லாம் ெசால்லி ஒ� அ�மதிச் சீட்�ம் ெகா�த்�
இ�ந்ததால் விசாரிக்கக் �டத் ேதைவயின்றி பிேரமி இ�ந்த அைறக்�
எளிதில் ேபாய் விட்ேடன்.

பறித்� வீசப்பட்டக் ெகா�யாகப் பிேரமி �வண்� ப�த்தி�ந்த ேகாலம்
வயிற்ைறப் பிைசந்த�. ஆழ்ந்த �க்கத்தில் இ�ந்தாள். �க்க ம�ந்�களின்
ேவைல.

அவள் கட்�லின் அ�கில் ஈஸிச்ேசரில் சாய்ந்� ப�த்தி�ந்தார்கள்
ெசல்வி மதினி. ேயாசைன�ம் ேவதைன�மாய் �கம் ேசார்ந்� ேபாய்
இ�ந்த�.

" மதினி… " மிக ெமல்லக் �ப்பிட்ேடன். என் �ரல் ேகட்�க் கண்
திறந்தவர்கள் " தீபா…" என்றப�ேய சட்ெடன்� எ�ந்� என் ைககைளப்
பி�த்தவரின் கண்களில் கண்ணீர் �ட்�ய�. நட்பின் ெந�க்கம் தந்தி�ந்த
உரிைம ைககளின் இ�க்கத்தில் ெதரிந்த�. இ�வ�க்�ேம ேபசத்
ேதான்றவில்ைல சிறி� ேநரம்.

" ேநத்� நா வந்தப்ப நல்லாத்தாேன இ�ந்தா மதினி.. அ�க்�ள்ள
என்னாச்�..? �கன்யா வந்� ெசான்னப்ப எனக்�த் �க்கிவாரிப்
ேபாட்�ச்�…"

“இல்ல தீபா.. அவ ஒ� வாரமாேவ சரியால்ல…சரியாச் சாப்பிடல…

�ங்கல.. ஒங்கண்ணங்கிட்டக் �ட ெசான்ேனன்… ’ அெதல்லாம்
ஒண்�மில்ேல.. நல்லாத்தான் இ�க்கா.. நீயா ஏதாவ� கற்பைன
பண்ணாேத’ன்�ட்டாங்க. ஆனா நா ெநனச்ச� சரியாப் ேபாச்�.. ேநத்�
ராத்திரி எல்லா�ம் உக்காந்� சாப்�க்கிட்� இ�ந்ேதாம். தட்�லி�ந்த



ேதாைசையப் பிச்�ப்பிச்�ப் ேபாட்�ட்� இ�ந்தா.. தி�ர்�” நா எல்லாத்�க்�ம்
பாரமா இ�க்ேகன் " அப்ப�ன்னா. அண்ணன் " என்னம்மா பிேரமி ? "

ன்னாங்க. அவ்வள�தான்.. சாப்பாட்�த் தட்டத் �க்கி அத்ைத ேமல வீ�னா
ெவறி பி�ச்சவளாட்டம். ’ நீதான் எனக்� எனிமி.. நீதான் எல்லாத்�க்�ம்
காரணம்.. நீதான் என் வாழ்க்ைகய அழிச்சிட்ேட..’ அப்ப�ன்� “ஓ”ன்�
கத்�னா.. அண்ணன் " பிேரமி.. என்ன இெதல்லாம்“� ெகாஞ்சம் சத்தமா
அதட்�னாங்க.. எந்தி�ச்� அவகிட்ட வந்தாங்க. அவ்ேளாதான்..” என்னய
வி�ங்க… என்னய விட்�ங்க.. நா ஒழிஞ்� ேபாேறன்.. நா ெசத்�ப் ேபாேறன்..

நா ெதாலஞ்� ேபாேறன்.." அ�யி�ன்�க் கத்திக்கிட்ேட வீட்ட விட்�
ெவளிேய ஓ� வந்�ட்டா.. அண்ணன் ேவகமாப் ேபாயி அவக் ைகயப் ��ச்�
தரதரன்� இ�த்�ட்� வந்தாங்க.. நா�ம் ஓ�ப்ேபாய் இன்ெனா� பக்கம்
அவளப் ��ச்�க் �ட்�ட்� வந்ேதன். ’ நா வரல.. நா வரமாட்ேடன்.. என்னய
வி�.. வி�’ன்� அலறிக்கிட்ேட இ�ந்தா. அப்�றந்தான் அண்ணன் ெநலமயப்
�ரிஞ்�க்கிட்டாங்க. . டாக்ட�க்� ஃேபான் பண்ணிட்� இங்க ெகாண்� வந்�
ேசத்ேதாம். தீபா பிேரமிக்� �ன்னால எத்தைன தரவ இந்த அட்டாக்
வந்��க்�.. ஒனக்�ம் ெதரி�மில்ல.. ஆனா�ம் இந்த மாதிரி
வந்தேதயில்ல.. அப்பப்பா.. என்னா வரத்� வந்�ட்டா.. ? வீட்ேல�ந்�ம்
அவ்ேளா சீக்கிரம் அவளக் �ட்�ட்� வர ��யல தீபா.. நா வரமாட்ேடன்�
ஒேர ரகள.. அந்தா.. இந்தான்� ந�ராத்திரி ஆய்�ச்� அவள இங்க
ெகாண்� வந்� ேசக்�ம்ேபா�. டாக்டர் இ�ங்க நண்பர்தாேன.. அ�னால
ெரண்� ஒதவியாளேராட ஆம்�லன்ைஸ�ம் அ�ப்பி வச்�ட்டா�. அப்ப��ம்
ஒேர கத்தல்.. அ�ைக.. ெஸேட�வ் ��த்� அவளத் �ங்க வக்கிர�க்�ள்ள
டாக்டர்ஸும்.. நர்ஸுக�ம் பட்டபா�..? நா ேநத்� ராத்திரி வந்தவ..

அண்ணன் மட்�ம் காேலல வீட்�க்�ப் ேபாயி�க்காங்க.. அங்க பிள்ைளங்க
என்ன பண்�ச்�ங்கேளா.. ? அத்ைத�ம் பாவம்.. ெராம்ப ெநாந்�
ேபாய்ட்டாங்க.. அ�ங்க என்ன ெசஞ்சாங்கேளா…? "

ெசல்வி மதினி ஒேர �ச்சில் ெசால்லி ��த்தார்கள்.

பிேரமி, எனக்�ம், �கன்யா�க்�ம் நாைலந்� வய� �த்தவள்.

பள்ளியில் ஆறாவ� வ�ப்பிலி�ந்ேத ஒன்றாகப் ப�த்தவர்கள் நா�ம்
�கன்யா�ம். நாங்கள் ஆறாவ� ப�க்�ம் ேபா� பிேரமி ஒன்பதாவ� ப�த்�க்
ெகாண்��ந்தாள். ஆனால் ஒேர பள்ளிக்�டம். பள்ளியில் எந்த
விழாவானா�ம் ஒன்றாக ேவைல ெசய்ேவாம் �வ�ம். அதனால்
எங்க�க்�ள் ஒ� அன்ேயான்யமான ெந�க்கம் நிைறந்த ஆழ்ந்த நட்� ேவர்
விட்��ந்த�. ஆனால் ெசல்வி மதினி�டன் கடந்த இரண்�



வ�டங்களாகத்தான், ேசகர் அண்ணன் இங்� மாற்றலாகி வந்த பின் தான்
பழக்கம். ஆயி�ம் மதினியின் நல்ல �ண�ம், பரி�டன் அவர்கள் பழ�ம்
வித�ம் என்ைன�ம், �கன்யாைவ�ம் அவர்க�டன் ெந�க்கமாக ஒட்ட
ைவத்� விட்ட�. ெதளிந்த, ஆழ்ந்த அவர்களின் நட்� ஒ� தனிப்
பிரியத்ைத�ம், உரிைமைய�ம் தந்தி�ந்த�. எங்களிைடேய எதி�ம் ஒளி�
மைற� இல்ைல.

" ஏன் மதினி..? எனக்� ஒ� ஃேபான் பண்ணீ�க்கலாம்ல.. நா
வந்தி�ப்ேபேன ஒதவிக்�…? "

" எங்க�க்ேக ஒண்�ம் �ரியல தீபா.. எப்ப� இங்கக் �ட்�ட்�
வரப்ேபாேறாம்� பயந்ேத ேபாய்ட்ேடாம்.. நல்லேவைள.. இ�ங்க டாக்டர்
ஃபிெரண்� நா ஆம்�லன்ஸ ஆேளாட அ�ப்�ேறன்�ட்டா�.. அப்ப��ம் அவ
வந்த வரத்�.. கட�ேள.. அேதாட அவயி�ந்த ெநலம ெராம்பப் பயம்ம்ம்மா
இ�ந்�ச்� தீபா.. காேலல அண்ண�ேம எட்� மணிக்கப்�றம் டாக்டர்
வந்�ட்�ப் ேபானப்�றந்தான் வீட்�க்�ப் ேபானாங்க. ஒங்கிட்டத் தகவல்
ெசால்லச் ெசான்ேனன் �கன்யாவிடம். எப்ப��ம் விஷயம் ெதரிஞ்சா நீ
கட்டாயம் வந்��ேவன்� ெதரி�ம்."

" சரி மதினி… நீங்க வீட்�க்�ப் ேபாய்ட்� வாங்க.. சாய்ங்காலம்
வைரக்�ம் நா இ�க்ேகன். "

அைர�ைற மன�டன் அவர்கள் கிளம்பிப் ேபானார்கள்.

சற்ேற ஆ�வாசப்ப�த்திக் ெகாண்� நாற்காலிைய இ�த்�ப் பிேரமி
ப�த்தி�ந்த கட்��க்� அ�கில் ேபாட்� அமர்ந்தவ�க்� சிந்தைன
பிேரமிைய ேநாக்கிச் ெசன்ற�.

நான்� அண்ணன்க�க்� ஒேர அன்�த்தங்ைக. ஐந்தாவ� ெபண்
அரசா�வளாம். அல்லா�க் ெகாண்� இ�க்கிறாள் இவள்.

அதிர்ந்� ேபசாத ெமன்ைம ; ேமாேனாலிஸா ேபால் �கத்தில் மாறாத
�ன்னைக ; ப�ப்பில் ெகட்� ; எத்தைனேயா ேபாட்�களில்
எத்தைனெயத்தைனேயா பரி�கள் அவ�க்�. எங்க�க்� �த்தவள்
என்றா�ம் பள்ளி விழாக்களில் ேசர்ந்� ேவைலகைளப் பகிர்ந்� ெசய்த ேபா�
�கிழ்த்த நட்� மலர் எங்கள் �வைர�ம் அன்�க் கயிற்றில் நிரந்தரமாகக்
கட்�ப்ேபாட்� விட்ட�.



���க வ�ப்பிற்�ப் பின் �கன்யா நர்ஸிங் ேகார்ைஸத் ேதர்ந்ெத�க்க,

நான் ஆங்கில இலக்கியம் ப�க்க வி�ப்பப்பட, ஒேர பாடம், ஒேர கல்�ரி என்ற
வைகயில் நா�ம் பிேரமி�ம் மிக�ம் ெந�ங்கிவிட்ேடாம்.

அப்ேபா� தான் அந்தச் சம்பவம் நடந்த�.

பிேரமி M.A.  இரண்டாமாண்�ல் இ�ந்தாள். தி�ெரன்� ஒ�நாள்
பிேரமியின் அப்பா�க்� இதயவலி மிகக் க�ைமயாக ஏற்பட்�ப் ப�த்த
ப�க்ைகயாகி விட்டார்.

பிேரமி ����த்�ப் ேபாய் விட்டாள். அவ�க்� எல்லாேம அப்பாதான்.

�விலி�ந்� �டைவ வைர எ�வானா�ம் அவரிடம் தான் ேகட்பாள். ஒ�
மாதத்திற்�க் கல்�ரிக்� வி��ைற எ�திக் ெகா�த்� விட்� அப்பாவின்
அைனத்�த் ேதைவகைள�ம் பார்த்�ப் பார்த்�ச் ெசய்தாள்.

அவைரவிட அவள் தான் மனதளவில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டாள்.

ஒ�வா� அவர் ேதறிவந்� ெகாண்��ந்த ேபா� தான் ஒ� மாப்பிள்ைள
வீட்டார் அவைளப் ெபண் ேகட்� வந்தனர்.

மாப்பிள்ைள ஆர்க்கிெடக்டாம். ேமல் ப�ப்�க்� அெமரிக்கா
ெசல்கிறாராம். இன்�ம் �ன்� நான்� மாதங்களில். அதற்�ள்
தி�மணத்ைத ��த்�விட ேவண்�மாம். சர்ச்சில் பிேரமிையப் பார்த்த
ைபய�க்�ப் பி�த்�விடேவ ெபண் ேகட்� வந்�ள்ளனர்.

இத்தைன�ம் ெசான்னவள் " நான் மாட்ேட�ட்ேடன்…" என்றாள்
என்னிடம். எனக்�த் �க்கிவாரிப் ேபாட்ட�.

" ஏன் பிேரமி.. நல்ல இடமா வரேபா� சரீங்க ேவண்�ய� தாேன..

வாழ்க்ைகல நல்ல சந்தர்ப்பம் எப்பவா� தான் வ�ம்.. எப்ப�ம் வரா�.."

என்ேறன்.

" ேபா�.. எல்லா�ம் மாறிேய நீ�ம் ேப�ேற.. அம்மா.. அண்ணங்க..

மதினிங்க எல்லாம் அப்ப�த்தான் ெசான்னாங்க.. திட்டக்�ட ெசஞ்சாங்க.

அ�க்காக ? என்னால அப்பாவப் பிரிஞ்� இ�க்க ���மா ? கல்யாணம்
ஆன�டேன அெமரிக்காப் ேபாக�மாமில்ல..அெமரிக்கா.. ேபா�..என்னால
எங்கப்பாவ விட்�ட்ெடல்லாம் இ�க்க ��யா� "



சி� பிள்ைள ேபால் ேபசினாள்.

" பிேரமி ! என்ன ேப�ேற.. ெபண்ணா எப்பப் ெபாறந்�ட்டேமா, அப்பேவ
நாம ெபத்தவங்கள விட்�ப் பிரிஞ்� இன்ேனா� வீட்�க்�ப் ேபாய்த்தாேன
ஆக�ம் ? கிராமத்�ப் பக்கங்கள்ள பிள்ைள ெபாறந்த�ேம " ஊட்�க்கா..
ஊ�க்கா“ன்�க் ேகப்பாங்களாம். ஊட்�க்�ன்னா ஆம்பிளப்பிள்ைள..

ஊ�க்�ன்னாப் ெபாம்பளப் பிள்ைள. அப்பேவ அைறயிேலேய தீர்மானம்
ஆயி�ேத அ�..!”

" ஆமாம்.. ெப�சா �த்�க் ெகழவியாட்டம் ேபசாேத தீபா.. எனக்�
இப்ப அப்பா இ�க்�ற ெநலேமலக் கல்யாணம் ேவண்டாம். அப்பாவ விட்�ட்�ப்
ேபாற�ன்னா எப்ப�ேம எனக்�க் கல்யாணம் ேவண்டாம் ேபா.. நான் எப்ப�ம்
எங்கப்பா �டத்தான் இ�ப்ேபன்…"

இப்ப�த் தீர்மானமாகப் ேபசியவைளக் கதறக்கதற அ�த்�விட்�ச் சில
நாட்களிேலேய மீண்�ம் வந்த ெநஞ்�வலி அவைர அைழத்�க்ெகாண்� ேபாய்
விட்ட� கண்��க் கண் திறக்�ம் ேநரத்தில்.

பிேரமி அலறித் ��த்� விட்டாள். யார் ெசால்லி�ம் ேகட்காமல், ஒ�விதப்
பி�வாதத்ேதா� சாப்பிடாமல்.. �ங்காமல் அ�� ெகாண்ேட இ�ந்தவ�க்�,

�தன்�ைறயாக இந்த அட்டாக் வந்த�. ெவறி பி�த்த பார்ைவ; எப்ேபா�ம்
ஒ�விதமான பிரைம; யா�ட�ம் ேபசமாட்டாள். அவ�ைடய அம்மாைவப்
பார்த்தாேல “ஓ”ெவன அல�வாள்.. ைகக்�க் கிைடத்தைதத் �க்கி
அவர்கள் ேமல் வீ�வாள்.

பத்� இ�ப� நாட்கள் ம�த்�வமைனயில் ேசர்த்�ப் பார்த்ேதாம்.
ேதறினாள். ஆனா�ம் அவளிடம் �ன்பி�ந்த மான் �ட்� ேபான்ற �ள்ள�டன்
��ய மலர்ச்சி எங்ேகா மைறந்� விட்ட�.

அவ�ைடய ��ம்ப நண்பர் ஒ�வர் �லம் ஒ� ேவைலையத் ேத�க்
ெகாண்டாள். M.A. ப�ப்ைப ��க்கேவயில்ைல.

கால�ம்.. கடலைல�ம் யா�க்காக�ம் காத்� நிற்பதில்ைலேய ! நா�ம்,
�கன்யா�ம் ��ம்பத் தைலவிகளாேனாம். �கன்யா�க்�ம் இங்ேகேய
ேவைல�ம் கிைடத்� விட்டதால் எங்கள் நட்பில் ெதாய்வில்ைல.



ஆனா�ம் �ந்நாளில் இ�ந்த ��கலம் தி�ம்பி விடாமல் பிேரமியின்
நிைல த�த்த�.

எந்த அண்ண�ட�ம் இ�க்க அவள் பி�வாதமாக ம�த்� விட்டதால்
அவ�க்�த் �ைணயாக அவள் அம்மா�ம் அவ�டேனேய இ�க்க
ேநர்ந்த�. அவர்களிட�ம் அவள் ��கமாக நடந்� ெகாள்ளவில்ைல.

வயதான காலத்தில் அந்த அம்மா இவளால் அைடந்த �யரங்கள் ஏராளம். சில
ேநரங்களில் சில மனிதர்கள் கங்காைவப் ேபால் அம்மாவிடம் ஒட்�தல்
இல்லாமேலேய இ�ந்� வந்த� எங்க�க்ெகல்லாம் மிக�ம் வ�த்தம். ஆனால்
இந்த விஷயத்தில் எங்களால் ஒன்�ம் ெசய்ய ��யவில்ைல. வாங்�ம்
சம்பளத்தில் ஒ� ப�திைய அம்மாவிடம் ெகா�த்� விட்� மீதிைய யாராவ�
ஏைழப் பிள்ைளக�க்�த் �ணி.. அ� இ� என்�ம், ேகாயில் ஊழியத்�க்�
என்�ம் ெகா�த்� வி�வதாக அம்மா �லம்�வார்கள். மீறிக் ேகட்டால் ஒ�
�ைற �ைறத்� விட்�ச் ெசன்� வி�வாளாம். அவ�க்� அந்த மனநிைல
பாதிப்� அ�க்க� வந்� ெகாண்� இ�ந்ததால் அவைளத் தட்�க் ேகட்க�ம்
யா�க்�ம் �ணிவில்ைல. அதற்� ம�த்�வம்.. ம�ந்� என்� �ற்�க்
கணக்கில் ெசல�. இவள் நிைல வயதான அந்த அன்ைனைய�ம் அ�க்க�
ப�க்க ைவத்த�.

இப்ப� அ�க்க� இவளால் ேசாதைனக்�ள்ளாக்கப் பட்டவர் இவளிடம்
அதிகம் பிரியம் ைவத்தி�ந்த �த்த அண்ணன் ேசகர் மட்�ம் தான்.

அவர் மைனவி ெசல்வி�ம் நல்ல ��ம்பத்தில் பிறந்� வளர்ந்த
ெபண்ணானதால் பிேரமிைய ��மன�டன் பார்க்க ��ந்த�.

இ�ப்பி�ம், தனக்ெகன்� ஒ� ��ம்பம்.. �ழந்ைதகள்.. அவற்றின்
ப�ப்� என்� ஏற்பட்ட பின் அவ�ம் திணறித்தான் ேபானார்.

" யா�… தீபாவா…? "

பிேரமியின் மிக ெமல்லிய �ரல் ேகட்�ச் சிந்தைன கைலந்ேதன்.

" நான் தான் பிேரமி… ஏதாவ� ேவ�மா சாப்பிட… ��க்க…? "

என் ேயாசைனகள் ஏ�ம் அவ�க்�த் ெதரிந்� விடக்�டா� என்ற
பரபரப்பில் ேபசியப� அவ�க்� மிக�ம் பி�த்த ரஸ்தாளிப் பழங்கைள
எ�த்�க் ெகா�த்ேதன்.



ெம�வாக எ�ந்தாள். தைலயைண ஒன்ைற அவள் ���க்� �ட்�க்
ெகா�த்� அவள் வசதியாக அமர உதவிேனன். பார்ைவ
ெவறிச்ேசா�க்கிடந்த�. ஒன்�ம் ேபசாமல் மடமடெவன்� அந்தப் பழங்கைளச்
சாப்பிட்�ச் சிறி� தண்ணீர் ��த்தாள். இன்ெனா� பழத்ைத உரித்�க்
ைகயில் ைவத்�க்ெகாண்� என்ைனப் பார்க்காமல் பழத்ைதேய பார்த்�க்
ெகாண்� ேபசினாள்.

" நா எல்லாத்�க்�ம் பாரமா இ�க்ேகன்…."

" நீ யா�க்�ம் பாரெமல்லாம் ஒன்�மில்ேல… �ம்மா நீயா எைதயாவ�
கற்பைன பண்ணிட்��க்ேக… அண்ணன் மதினீல்லாம் எவ்வள�
வ�த்தப்படறாங்க ெதரி�மா..? ,அ�ங்க ஒனக்� என்ன ெகாைற
வச்சாங்க..? " சற்ேற காட்டமாகக் ேகட்ேடன்.

" அ�ங்க ஒண்�ம் ெகாற ைவக்கல தீபா…நாந்தான் தீராத
ெகாறயாயிட்டேன…இப்ப� அ�க்க� மன� எங்கியாவ� ேபாயி�� ..

ஒலகத்�ல யா�ேம இல்லாம நா மட்�ம் தனியா..ஒேர இ�ட்�ல
இ�க்�றாப்�ல ஒேர பயம்ம்ம்மா இ�க்� தீபா ! அண்ணங்க�க்ெகல்லாம்
��ம்பம் இ�க்�.. அம்மாக்� அண்ணங்க இ�க்காங்க.. எனக்�ன்� யா�
இ�க்கா.. இல்ேல என்ன இ�க்�..? நாமட்�ம் தனீ…யா..இ�க்ேகன். அப்பா
ேபானப்�றேம இப்� ஆய்ட்ேடேன நா�..ஆனா ஒன்னயப் பாக்�றப்ப மட்�ம்
ஏேதா ெகாஞ்சம் ெதம்பா இ�க்�. தீபா..! நீதான் எனக்� ஒத�ேவன்� ஒ�
ெநனப்�.. எனக்�ப் ��ச்சப் பழங்களக் ��த்திேய அ� மாதிரி..".

இவ்வள� ெதளிவாகப் ேப�கிறாேள?

இந்தச் சமயத்தில் இவளிடம் ெகாஞ்சம் விரிவாகப் ேபசிப் பார்த்தால்
என்ன ?

" பிேரமி.. தப்பா எ�த்�க்காேத.. உன் மன�ல என்னம்மா �ழப்பம்..?
எ�னால ேநத்� அப்ப�ல்லாம் நடந்�க்கிட்ேட.." மிக மிக ெமல்லக் ேகட்ேடன்.

" என்ன ேகக்�ற தீபா..எப்ப� நடந்�க்கிட்ேடன்..? "

எைதச் ெசால்வ�? ேபசாமல் அவைளேய பார்த்�க் ெகாண்��ந்ேதன்.



" மன�ல என்ன இ�க்�ன்� ேகக்�ற.. அதாேன..? ஒ� சமயம் ெவட்ட
ெவளிப் ெபாட்டலா இ�க்�. ஒ� சமயம் ெவள்ள�ம் �ய�மாப் பிரளயமா
இ�க்�.. ஒ� சமயம் எரிமைலயாத் தகிக்��.. ஒ� சமயம் பனிமைலயாக்
�ளி�� தாங்க ��யாம… பாைலவனத்�ல �ட ஒயாஸிஸ் அதான்
ேசாைலவனம் இ�க்�மாம். ஆனா எம்மன�ல சந்ேதாஷத்�க்ேக எடமில்லாமப்
பண்ணிட்டாேர கர்த்தர் ?

நா அப்� என்னதான் பாவம் பண்ணி�க்கேனா.. இப்ப�த் �க்கத்ேதாட
�ைமதாங்கியா இ�க்கறத விடத் தற்ெகாைல பண்ணிக்கலாம்� ேதா��
தீபா சில ேநரங்கள்ள.. நானி�ந்� யா�க்ெகன்ன பயன் ? மாறா அண்ணன்
அண்ணிக்ெகல்லாம் ெதாந்தர� தான் ��த்திட்� இ�க்ேகன். இப்ப�
அ�க்க� அட்டாக் வ�ம் ேபா� உடேலா� உள்ள�ம் மரத்�ப் ேபா�� தீபா !
ேநாயாளிப் ெபண்ைண ேவைலக்� வச்�க்க�ம் தயங்�றாங்க.. இேதாட
அஞ்� எடம் மாறியாச்�…" ெப��ச்� விட்டாள்.

மைடதிறந்த ெவள்ளமாய்ப் ேபசினாள் பிேரமி. சிக்கல் ெதரிந்தா�ம்
அதன் அ�ப்பைடக் காரணம் ெதரியவில்ைலேய.

அதற்�ள் �ட்� நர்ஸ் வந்� சில கடைமகைள ��த்�விட்�ச் ெசன்றார்.

பிேரமி ம�ப��ம் �ங்கிவிட்டாள்.

மாைல நான்� மணி ேபால மதினி�ம் பிேரமி�டன் ேவைல ெசய்�ம்
இ�வ�ம் வந்தனர். சிறி� ேநரம் கழித்� அவர்கள் ேபாய் விட்டனர்.

மதினியிடம் அவள் ேபசியைதச் ெசான்ன ேபா� , “அவ�க்� என்ன
தீபா ெகாைற ைவக்கிேறாம்.. ஏன் இப்�ல்லாம் நடக்��.. அண்ணன் ெராம்ப
வ�த்தத்�ல இ�க்காங்க தீபா..!”

ேமற்ெகாண்� அவர்கள் ேப�ம் �ன் என் கணவ�ம் பிள்ைளக�ம் வந்�
விட்டனர். பிேரமியிடம் பிரியமிக்க ஒட்�தல் ெகாண்ட என் பிள்ைளகள் அவள்
கட்�ல�கில் ேவகமாகச் ெசன்றனர். சத்தம் ேகட்� விழித்த பிேரமி
�ழந்ைதகைளப் பார்த்த�ம் சற்� சந்ேதாஷத்�டன் எ�ந்� அமர்ந்�
ெகாண்டாள்.

நாங்கள் �வ�ம் அைறையவிட்� ெவளிேய வந்ேதாம்.



" இப்ப எப்ப� இ�க்காங்க பிேரமி..?" என்னவர் ேகட்டார்.

" அதாங்க மதினீட்ட ெசால்லிட்��ந்ேதன்…எவ்ேளா ெதளிவாப்
ேப�றா…? ஆனா நா பாரமா இ�க்ேகங்�ற ஒேர பல்லவிதான்.. நா�ம்
விடேல.. ஒனக்� யா� என்ன ெகாற வச்சாங்கன்ேனன்…அ�க்� ேநர�யாப்
பதில் ெசால்ல மாட்ேடங்�றா.."

" நா ஒண்� ேகக்�ேறன் அக்கா… ப்ளீஸ் ேடாண்ட் மிஸ்ேடக் மி.. ஒய்
ேடாண்ட் � ெசட்�ல் ஹர் இன் ேமேரஜ் ைலஃப்.. என் கணவர் ேகட்டார்.
“எனக்ெகன்னேவா கல்யாணம் ஆய்�ச்�ன்னா அ�ங்க�க்�ச் சீக்கிரம்
�ணமாயி�ம்� ேதா��…”

" நீங்க ெசால்ற� சரிதான் தம்பி.. நிைறயப்ேபர் அத எங்ககிட்ட
ெசால்லிட்ேடதான் இ�க்காங்க. ஆனா என் வீட்�க்காரர்… ஹும்ம்.. ஹி ஈஸ்
நாட் ஃபார் இட்.. கல்யாணம் ஆயி�ச்�ன்னா�ம் இ� ெதாடரா�ன்� என்ன
நிச்சயங்�றாங்க..? "

" நாமா ஏன் அப்ப� ஒ� ஊகத்த வச்�க்க�ம்…? "

" அப்ப� இல்ேல.. நாம இவளக் கட்�க் ெகா�த்தா எல்லா விஷயத்ைத�ம்
ஓப்பனாச் ெசால்லித்தான் ஆக�ம். மைறக்க ��யா�. ஏன்னா இவளப்
பத்தின இந்த விஷயம் ஊரறிஞ்ச ரகசியம். அப்ப� இ�க்�ம் ேபா�
மனேசாடக் கட்�க்க யாராவ� வந்தா�ம் இவளக் கனிவா வச்� நடத்த�ம்.
இ�ந்தா�ம் நா ஓப்பனாேவ ஒங்ககிட்டச் ெசால்ேறன்.. இவ ெபா�வா ெராம்பப்
பி�வாதம் பி�க்கிறவ.. இவ�க்ெகல்லாம் வாழ்க்ைகல ஒ� பிரச்ைன�ம்
இ�க்கக்�டா�. பணப் பிரச்சிைன �ட இ�க்கக்�டா�. ெரண்டாவ�
�ப்ேபால வச்�க் ��ம்பம் நடத்�றவனா, அதட்�க் �டப் ேபசாதவனா
ெகைடக்க�ம். இப்ப�ப் பணம்.. �ணம் எல்லாம் இ�க்கறவனாக்
ெகடச்சா�ம் இவ ஒத்�ப் ேபாக�ம். இவ இப்ப மாறிேய எ�த்த�க்ெகல்லாம்
�ரண்� பண்ணிட்� வந்�ட்டான்னா.. ஸப்ேபாஸ் ஒண்�ெரண்�
ெகாழந்ைதங்க ேவ� ஆயி�ச்�ன்� ைவங்க… காலம் �ரா வச்�க்
காப்பாத்த ேவணாமா..? இப்ப� எத்தைன எத்தைன ப்ராப்ளம்ஸ்..? அப்�றம்
கல்யாணம்னா… ைகல ைபசா ெகடயா�.. எல்லாம் �ரட்�த்தான் ஆக�ம்…
ஒங்க�க்� நல்லாத் ெதரி�ம்… அவ சம்பளத்த என்ன ெசய்றான்ேன
யா�க்�ம் ெதரியா�. மத்த ப்ரதர்ஸ்ட்ட ேகக்கல்லாம் அண்ண�க்� இஷ்டம்
இ�க்கா�.. எனக்� நல்லாத் ெதரி�ம் அ�. எல்லாத்�க்�ம் ேமல இவ
வயெசன்ன.. அ�க்� ஏற்றப�ப் பார்த்தா….? "



" நீங்க ெசால்றெதல்லாம் சரிதான்க்கா.. ஆனா�ம் �யற்சி பண்ணாம
��� ெகைடக்�மா..? நாம ெநனக்கிறாப்�ல இல்லாம பாஸிட்�வா ரிசல்ட்
இ�ந்�ச்�ன்னா…? " என் கணவர் விடா� ேபசினார்.

அதற்�ள் ேசகர் அண்ணன் வந்� விட்டார்கள்.

�ணி�ம், கனி�ம் நிைறந்த அந்த ெந�ய உ�வத்தின் கண்கைள ேமகம்
��ய நிலவாய் ஒ� ேசாகம் �� இ�ந்த�. �க்கத்ைத�ம் மீறிய விரக்தி
�கத்தில். என்னதான் இ�ந்தா�ம் தங்ைகயல்லவா ?

எதிர்பார்த்தி�ந்தால் யாைனயின் தாக்�தைலக் �டச் சமாளித்�விட
���ம். ஆனால் எதிர்பாராமல் எ�ம்� க�த்தால் �டச் ��க்ெகன்�
வலிக்கத்தாேன ெசய்�ம் ?

சிறி� ேநரம் ேபசி விட்� நாங்கள் கிளம்பிேனாம்.

" பிேரமி ஆன்ட்�க்�த்தான் காச்சேல இல்லிேயம்மா.. நா� ெதாட்�ப்
பாத்தேனம்மா.. அப்�றம் ஏம்மா ஹாஸ்பிடல்ல வச்��க்காங்க.. ? "

ெதாணெதாணத்தான் கார்த்தி. அவைன ஒ� �ைற ைடஃபாய்� காய்ச்சல்
வந்� ம�த்�வ மைனயில் ேசர்த்தி�ந்ேதாம். அதிலி�ந்� ம�த்�வ
மைனயில் இ�ந்தால் அவர்க�க்�க் காய்ச்சல் என்ப� அவன் தீர்மானம்.

அ� �ழந்ைத மன�. உடல் வளர்ந்� விட்டா�ம் மன� �ழந்ைதயாகேவ
இ�ந்�விட்டால் �யேர�மில்ைல. உடல் வளர்ச்சிக்� ஏற்ப மன�ம்
பக்�வப்பட்� விட்டா�ம் கவைலயில்ைல.

ஆனால் மனதின் வளர்ச்சி இைடயிேலேய நின்� வி�ம் ேபா� அல்ல�
ஏேதா சில காரணங்களால் நி�த்தப்ப�ம் ேபா� அைமதி அவலமாகி
வி�கிற�.

சிந்தைனகளின் சிதிலங்கைள ஒன்� ேசர்த்� உ�வம் ெகா�க்�ம் �ன்
சிலர் வாழ்ேவ �ட ��ந்� வி�கிற�.

உண்டபின் உறங்கி விட்டனர் �ழந்ைதகள்.

காைலயிலி�ந்� ெவ�ம் வயிறாக இ�ந்ததால் சாப்பிட ��யவில்ைல.

இரண்� பழங்கைள�ம், பாைல�ம் எ�த்�க்ெகாண்� ஏேதா ப�த்�க்
ெகாண்��ந்த இவர் அ�கில் உட்கார்ந்ேதன்.



" ஏம்மா.. சாப்பிடலியா…? "

" இல்லீங்க…ஒண்�ம் ேவ�ம் ேபால இல்ேல… மன� அைலயா
அைல��…"

“தீபா…நா ெசால்ேறன் ேக�…ஒன்ேனாட ஃப்ரண்�க்� ேவண்�ய� ஃப்ரீ
ெசக்ஸ்..அ� ஒண்�ல தான் அ�ங்க �ணமாக ���ம். இஷ்டத்�க்�க்
ெகாஞ்ச நாள் அந்த ஃபிஸிகல் ப்ளஷைர அ�பவிச்சா அ�ங்க�க்� ஒ�
ெதளி� ஏற்ப�ம்� நா ெநனக்கிேறன்…”

" நீங்க என்ன ெசால்றீங்க…? " எனக்�த் �க்கிவாரிப் ேபாட்ட�.

" ஆமா தீபா ! அ�ங்க தான் அ�ங்க மதத்ேதாட �ட்டம்.. அ�..

இ�ன்� ேபாறாங்கேள.. அப்ப�ேய யாராவ� மன�க்�ப் பி�ச்சவங்களாப்
பாத்�த் ேதர்ந்ெத�த்�க் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமில்ல…? ெசல்வி அக்கா
ெநனக்கிறாப்�ல வய� ஒண்�ம் ெபரிய பிரச்சைனயா இ�க்கா� என்ப�
என் எண்ணம். எத்தைனேயா ேபர் நாப்ப� வய�க்� ேமலக் �டக் கல்யாணம்
பண்ணிக்கிறாங்கேள.."

இவர் ெசால்வ�ம் சரிதாேனா ? ஒ�ேவைள இயற்ைகயின் ’ அந்த ’

நியதிக்� உட்பட்� ’ சாந்தி ’ அைடயாமல் தான் அவள் உடல�க்கள் அவள்
‘சாந்திையக்’ �ைலத்�க் ெகாண்� இ�க்கின்றனேவா ?

" என்னங்க ெசால்றீங்க ? அவ�க்� இப்ப வய� நாப்பத ெந�ங்��..

இனிேம அவ லவ் பண்றதா..? அப்ப�ேய பண்ணினா�ம் அ�க்� எதிெராலி
��க்க ஆள் ேவண்டாமா..? "

" வய�.. அ�..இ�ங்கறெதல்லாம் ஒ� சாக்�.. அவ்ேளாதான்..

ேத�னா அ�ங்க வி�ப்பப்ப� ஆள் கிைடக்�ம். இன்ேனாண்�
ெதரிஞ்�க்ேகா தீபா..ஒவ்ெவா�த்தேராட உடல் வா� ஒவ்ெவா� மாதிரி.. ஏன்
சில ேப�க்� அ�பதாம் கல்யாணம் ��ஞ்ச பிற� �ட பிள்ைள பிறக்��..

அங்கங்ேக பாக்�ேறாம்.. ேகள்விப்படேறாம்ல..? சில ேப�க்�ப் பதினா�
வய�ல ேதா�ற.. �ண்டப்ப�ற உணர்ச்சிகள் சில ேப�க்� நாப்ப�.. சில
ேப�க்� அ�பதத் தாண்��ம்…இெதல்லாம் இயற்ைக தீபா.. it’s purely an

urge of nature ma…"



சற்� ேநரத்தில் அவ�ம் உறங்கி விட்டார். நான்தான் மணித்�ளிகைள
மனக் கணக்கில் ெசலவிட்�க் ெகாண்� �க்கம் வராமல் �ரண்�
ெகாண்��ந்ேதன்.

தி�ெரன்� வாசலில் கார் வந்� நிற்�ம் ஒலி ேகட்ட�. ெதாடர்ந்�
அைழப்� மணியின் ஒலி.

இவைர�ம் எ�ப்பி விட்�க் கதைவத் திறந்ேதன்.

�க்கிவாரிப் ேபாட்ட�.

ேசகர் அண்ண�ம்.. ெசல்வி மதினி�ம் !

" பயப்படாேத தீபா.. தி�ம்பப் பிேரமிேயாட ரகள அதிகமாய்�ச்�..

டாக்டர் திலீபன் ம�ைரல இ�க்கிற அவேராட டாக்டர் நண்பர்.. அவர் ஒ�
மனநல ம�த்�வராம்… அவர்ட்ட உடேன �ட்�ட்�ப் ேபாகச் ெசால்லி ெலட்டர்
��த்��க்கா�. இங்க அவ�க்� ட்ரீட்ெமண்ட் சரியாக் ��க்க ஆள்
இல்ேல..இவ ரகள ஆஸ்பத்திரில எல்லா�க்�ம் ெதாந்தரவா ேவற இ�க்�…"

ேவதைன ெதறிக்கப் ேபசினார் அண்ணன்.

" தீபா.. உன் வீட்�க்காரர் ெசான்னைத�ம் டாக்டர்ட்டக் ேகக்கலாம்�
இ�க்ேகன். அண்ணன் எப்ப��ம் ஒ�நாள் இல்ேல ெரண்� நாள்ள
வந்��வாங்க… நா வர நாளாகலாம்.. அ�வைரக்�ம் அத்ைத..

பிள்ைளங்களக் ெகாஞ்சம் ெதனம் ேபாய் பாத்�க்�வியாம்மா..அத்ைத�ம்
ெராம்ப அலமந்� ேபாய் இ�க்�றாங்க தீபா… "

�ரல் உைடய மதினி ெசான்ன ேபா� ம�க்ெகன்� கண்ணீர் வந்�
விட்ட�. அடக்கிக் ெகாண்ேடன்.

" நாங்க பாத்�க்�ேறாம் மதினி.. நீங்க ைதரியமாப் ேபாய்ட்� வாங்க.."

" நாங்க பாத்�க்�ேறாம் நீங்க கவலப்படாமப் ேபாய்ட்� வாங்க அக்கா..
அண்ணா நீங்க�ம் ைதரியமா இ�ங்க. ஒங்க�க்� நா ெசால்லி எ��ம்
ெதரிய�ங்கற� இல்ேல..ஆண்டவன் ஒ� நல்ல வழியச் சீக்கிரம்
காட்�வான் அண்ணா.. ",

ேசகர் அண்ணனின் ைககைளப் பி�த்�க் ெகாண்� இவர் ெசான்ன
ேபா� கலங்காத அந்தக் கண்க�ம் கலங்கி விட்டன.



ம�நாள் நான் ேபானேபா� பிள்ைளகள் பள்ளிக்�ச் ெசன்� விட்டனர்.
அம்மா என்ைனப் பார்த்த�ம் “தீபா” என்� ைகையப் பி�த்�க் ெகாண்�
அ��விட்டார்கள். சிறி� ேநரம் அவர்கள் அ�கில் அமர்ந்� இ�ந்ேதன்.

" சரீம்மா.. நீ பா�.. அ�ங்க கிட்ேட�ந்� ஃேபான் ஏ�ம் இன்�ம் வரல..

நா ெகாஞ்ச ேநரம் ப�க்�றம்மா"

அவர்கைள எப்ப�த் ேதற்�வ� ?

நான் ெகாண்� வந்தி�ந்த இட்லி மாைவ ஃபிரிட்ஜில் ைவத்�விட்�
வீட்ைட ஒ�ங்க ைவக்க ஆரம்பித்ேதன்.

அப்ேபா� தான் பிேரமி ெபய�க்� வந்த அந்தக் க�த�ம், பிேரமியின்
ைடரி ஒன்�ம் கண்ணில் பட்டன. ஒ� நிமிடம் ேயாசித்தவள் அவற்ைற என்
ைகப் ைபயில் ைவத்�விட்� ேமற்ெகாண்� ேவைலகைளப் பார்த்ேதன்.

அதற்�ள் காய்கறி வாங்கப்ேபான சைமயல் ெசய்கிற அம்மா�ம் வந்�
விட்டார்கள். அவர்கைள அண்ணன் வ�ம் வைர வீட்ேடாேடேய இ�க்கச்
ெசால்லி இ�ப்பதாக அவர்கள் ெசான்னார்கள்.

ஏ�ம் ேவண்�ம் என்றால் எனக்� ஃேபான் ெசய்யச் ெசால்லி விட்� நான்
கிளம்பிேனன். �ங்கிக்ெகாண்� இ�ந்த அம்மாைவ எ�ப்ப மனமில்ைல.

மனம் ��க்க அந்தக் க�த�ம்.. ைடரி�ேம நிைறந்� இ�ந்தன.

வீட்�க்� வந்த�ம் �தல் ேவைலயாக அவற்ைறப் ப�க்க ஆரம்பித்ேதன்.

" நாம் பழகியெதல்லாம் உனக்� அப்ப� ஒ� எண்ணத்ைத வளர்த்�
விட்��க்�ம் என நான் சிறி�ம் எண்ண�மில்ைல.. எதிர்பார்க்க�மில்ைல.

உன் அைமதியான �ண�ம், எப்ேபா�ம் தவ�ம் �ன்னைக�ம் உன்னிடம்
என்ைன ஈர்த்த� உண்ைம பிேரமி ! ஆனால் எந்த ஒ� கணத்தி�ம் நான்
உன்ைன ஒ� அன்�ச் சேகாதரியாகத்தான் எண்ணிப் பழகி வந்தி�க்கிேறன்.

நீ மயங்கி வி�ந்த ேபா� பி�த்த�ம் அதன்பின் உன் �கவீனம் நீங்�ம்
வைர உனக்� உதவிய�ம் அத்தைகய ஒ� பாசத்தினால் தான்.

என் நடத்ைத நான் உன்னிடம் காதல் ெகாண்��க்கிேறன் என்ற ஒ�
நிைனப்ைப உன் மனதில் ஏற்ப�த்தி இ�க்�மாயின், அதற்�க் காரணமான
என்ைன மன்னித்� வி� தய�ெசய்�.



உன்னால் என்னிடம் அறி�கப்ப�த்தப்பட்ட கலா�க்�ம் எனக்�ம் கர்த்தர்
அ�ளால் வ�ம் ஜுனில் ேகாைவயில் தி�மணம் நடக்கப் ேபாகிற�.

உன் அன்�ம்.. நட்�ம் எப்ப�ம் எதிர்பார்க்�ம்,

அன்�ச் சேகாதரன்,

�ணசீலன்.

நான் எ�த்� வந்த க�தத்தின் �க்கியமான பின் ப�தி இ�. ேததி,
கைடசியாகப் பிேரமிக்�’ அட்டாக்’ வந்ததற்�ச் சரியாக ஒ�வாரம் �ன்.

’ அப்ப மதினி ெசான்ன� சரிதான். ஒ� வாரமாகேவ அவ நல்லா
இல்ேலன்னாங்கேள ! அப்ப இந்தக் க�தம் பற்றி யா�க்�ம் ெதரியேல.. அவ
இதப்பத்தி யார்ட்ட�ம் ெசால்லல..! ’

“கட�ேள…!” ேயாசித்தப�ேய ைடரிையப் பிரித்ேதன்.

�த்��த்தான பிேரமியின் ைகெய�த்�. சில இடங்களில் சிவப்�
ைமயில் எ�தி இ�ந்தாள். சிவப்� ைமயில் எ�தி இ�ந்தவற்ைற �தலில்
ப�த்ேதன்.

" இந்தக் �மாைரப் பார்க்�ம் ேபாெதல்லாம் என்�ள் ஏேதாெவா� இனம்
�ரியாத உணர்� மனைத வாட்�கிற�. அவ�டேனேய இ�க்க ேவண்�ம்..
பழக ேவண்�ம் என்�. அவன் என்ைனப் பார்க்�ம் ேபாெதல்லாம் அப்ப�ேய
சிலிர்த்�ப் ேபாகிேறன். உடல்.. மன� எல்லாம் ஒ� ெகாதிப்பில் தவிக்கிற�.

இெதல்லாம் ஏன் ? இைத யாரிடம் ேகட்ப�…யாரிடம் ெசால்வ�…

எனக்ெகன்� யார் இ�க்கிறார்கள் ? "

�மார் இவ�ைடய அத்ைத மகன்தான்.

ஆனால் தி�மணம் ஆனவன்.

அவைனப் பற்றியா இப்ப� நிைனக்கிறாள் ?

�ரியாத� �ரியத் ெதாடங்�வ� ேபால் இ�ந்த�. பக்கங்கைளப்
�ரட்�ேனன்.



" இன்� ேமாகன் வந்தி�ந்தான். �� ஆப்பிள் மாதிரி எப்ப�
இ�க்கிறான்.. தளதளன்� ? அவேனா� ஷாப்பிங் ேபாேனன். ேநரம் ேபானேத
ெதரியவில்ைல. சிரிக்கச்சிரிக்கப் ேபசிக்ெகாண்ேட வந்தான்.

என்னெவல்லாேமா வாங்கிக் ெகா�த்தான் சாப்பிட.. ��க்க.. வாய்க்� வாய்
�யர் ேபாட்டான்…டார்லிங் என்றான். அப்ேபாெதல்லாம் ஒ� மின் அைல
என்�ள் ேவகமாகப் பர�வைதப் ேபால் உணர்ந்ேதன். ஒ��ைற அந்த
ேவகத்தில் அவன் ைகைய அ�த்திப் பி�த்ேதன். அப்ேபா� என்ைனப் பார்த்�
அழகாகச் சிரித்தாேன.. அந்தச் சிரிப்பிற்� என்ன ெபா�ள் ? "

ேமாக�ம் இவ�க்� உற�தான்.

ஆனால் வயதில் இவைளவிட மிக�ம் சிறியவன்.

ேவகமாக.. உள்ளம் படபடக்கப் பக்கங்கைளப் �ரட்�ேனன். என் ெபயர்
கண்ணில் பட்ட�ம் அவசரமாகப் ப�க்க ஆரம்பித்ேதன்.

" இன்� தீபா�ம் அவள் கணவர் தினகர�ம் �ழந்ைதகேளா�
வந்தி�ந்தனர். தீபா அதிர்ஷ்டசாலி. தினகரன் நன்� பழ�கிறார்.
பர்ஸனாலிட்��ம் ப� ேஜார். ேப�ம் ேபா�ம் சிரிக்�ம் ேபா�ம் அந்தக்
கண்க�ம் உத�க�ம் எவ்வள� கவர்ச்சியாக உள்ளன ? தீபா நிஜம்ம்மா நீ
அதிர்ஷ்டக்காரிதாண்�…! "

நான் சற்�ம் எதிர்பாராத பிேரமியின் ஒ� ேகாணம் இ�. திைகப்பாக
இ�ந்த�. ஆனால் அேத சமயம் என் கணவரின் கணிப்� எவ்வள�
�ல்லியமான� என்பைத�ம் உணர்ந்ேதன்.

எனக்�ப் �திர் வி�பட்டாற் ேபாலி�ந்த�.

’ அ�ங்க�க்�த் ேதைவ ஒ� ஃப்ரீ ெசக்ஸ்..’ ேநற்� அவர் �றிய
வார்த்ைதகள் காதில் ஒலித்தன.

’ அந்த’ ஏக்கந்தான் அவ�ள் ஏரியாய் விரிந்தி�க்கிற�. அதன் அைல
வீச்�க்கைளச் சமாளிக்கேவா.. அன்றி எதிர்த்�ப் ேபாராடேவா..அந்த
எண்ணங்கைள அழிக்கேவா அவளால் ��யவில்ைல.. அதற்� உண்டான மன
வலிைம�ம் அவ�க்கில்ைல.



’ அப்பா�க்�ப் பின் எனக்� யார்’ என்� அவள் ேப�வெதல்லாம் , ‘அப்பா
இ�க்�ம் ேபா� கிைடத்த சந்தர்ப்பத்ைத ந�வ விட்�விட்ேடாேம’ என்�
உள்�ற அவள் உ��வதன் எதிெராலிதான்.

அப்ப�யானால் ’ நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிேறன் ’ என்� ஒ� ேகா�
காட்� இ�க்கலாேம ேசகர் அண்ணனிடம். சந்ேதாஷமாகச் ெசய்�
ைவத்தி�ப்பார்கேள எப்ேபாேதா ? எல்லாவற்ைற�ம் என்னிடம் ஒளி�
மைறவில்லாமல் ேப�கிறாள்.. நடந்� ெகாள்கிறாள் என்றல்லவா நிைனத்�
நா�ம் ஏமாந்� ேபாயி�க்கிேறாம்.. நம்மிட�ம் இைத மைறத்� விட்டாேள!

இப்ேபாதாவ� இ� ெதரிய வந்தேத.. இைத இப்ேபா� யாரிடம் ேபசி ஒ�
���க்� வ�வ�..? ’

அ�த்த அ� என்ன ைவப்ப�.. எப்ப� ைவப்ப�..? �ரியாமல் தவித்ேதன்.

ஆனா�ம் ஏதாவ� ஒ� நடவ�க்ைக எ�த்ேத ஆக ேவண்�ம் என்�
மன�க்�ள் தீர்மானித்�க் ெகாண்ேடன்.

எதற்�ம் அவள் வந்� விடட்�ம் ம�த்�வ மைனயிலி�ந்� என்� ���
ெசய்� ெகாண்ேடன்.

இரண்� நாட்களில் வ�வதாக இ�ந்த ேசகர் அண்ணன் வரவில்ைல.

ட்ரீட்ெமண்ட் ெகா�த்�க் ெகாண்� இ�ப்பதாக�ம்.. அவள் நிைலயில்
�ன்ேனற்றம் ஏ�ம் இல்ைல என்�ம் ஓரி� நாட்கள் பார்த்� விட்�
வ�வதாக�ம் ஃேபான் ெசய்தார்கள். வந்� விடட்�ம்.. அவைள�ம்
ைவத்�க்ெகாண்ேட ேப�ேவாம் என்� என் கணவரிடம் �ட எ��ம்
இைதப்பற்றி ேபசாமல் இ�ந்� விட்ேடன்.

அ�த்த இரண்டாம் நாள் அவைள அைழத்�க்ெகாண்� வந்� விட்டனர்.

சிகிச்ைச பலனளிக்க ��யாத அள�க்� நிைலைம �ற்றி விட்டதாகத்
ெதரிவித்தனராம். ேம�ம் பிேரமி ஒத்�ைழக்க ம�ப்பதால் தங்களால்
சிகிச்ைச அளிக்க இயலா� என்�ம் ம�த்�வர்கள் �றி விட்டனராம்.

ம�ந்�கள் ேதான்றத் ேதான்ற ேநாய்க�ம் �தி� �திதாகத்
ேதான்�கின்றன.

மனேநாய் ம�த்�வம் பிரபலம் அைடய அைடய மனிதர்களின்
மனங்களின் சிக்கல்க�ம் மலிந்� விட்டன.



அவ்வள� ெபரிய நி�ணரால் இவள் ேநாயின் தீவிரத்ைத ஊகிக்க
��யவில்ைலயா…இல்ைல.. இவள் மனப் ெபட்டகத்ைதத் திறக்க
ம�க்கிறாளா ?

இ�தியாக அந்த ம�த்�வர் �றினாராம் - ’ அவ�க்� ஒ�
�தந்திரமான.. இயல்பான தி�மண உற�ம்.. அ�த்தமான, ஆதரவான ஒ�
நிைலத்த பி�ப்�ம் ஏற்பட்டால்.. ஒ�ேவைள �ணம் அைடயலாெமன்� ‘.’ அ�
எப்ப� இனி�ம் சாத்தியம் ? ’ என்� ெசல்வி மதினி ேகட்கிறார்கள்.

அ� சாத்தியம் தான் என்� அவ�ைடய ைடரி மற்�ம் அவ�க்� வந்த
�ணசீலனின் க�தத்ைதப் ப�த்த என் உள் மன� ெசால்லிற்�.

பிேரமிையச் சங்கிலி ேபாட்�க் கட்டாத �ைறதான். அவள் அ�ைக�ம்..
ெவறி பி�த்த கத்த�ம் அதிகமாகிக் ெகாண்ேட இ�ந்த�.

என்ைன�ம், மதினிைய�ம் தவிர ேவ� யாைர�ம் அ�கில் வரக்�ட
அவள் விடவில்ைல.

அவள் இ�ந்த நிைலயில் அந்தக் க�தம்.. ைடரியில் அவள்
எ�தியி�ந்த� பற்றிப் ேப�ம் எண்ணேம எழவில்ைல.

��ம்பேம �ழப்பத்தில் இ�ந்த�.

அன்� நான் அவைளப் பார்க்கப் ேபாேனன். கிளம்�ம் ேபா� என்�டன்
எங்கள் வீட்�க்� வ�ேவன் என்� அடம் பி�க்க ஆரம்பித்� விட்டாள். யார்
என்ன ெசால்லி�ம் ேகட்கவில்ைல. இ�தியில் உள்�ற ஒ� பயத்ேதா�
அைழத்� வந்ேதன்.

எங்கள் வீட்�ல் அவள் ஏ�ம் கத்தவில்ைல; ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணவில்ைல.

சா�வாக இ�ந்தாள். ெகா�த்தைதச் சாப்பிட்டாள். �ழந்ைதகேளா�
இயல்பாக விைளயா�னாள்.

ஆனா�ம் விழிகளில் ஒ�வித அைமதியின்ைம ெதரிந்� ெகாண்�
தான் இ�ந்த�. சில சமயங்களில் அ��ம் இர� ேவைளகளில் மட்�ம் ஒ�
மாதிரி நடந்� ெகாண்டாள்.

" என்ன தீபா..! உனக்�ப் ைபத்தியம்.. கிய்த்தியம் ��ச்� இ�க்கா..
என்ன ஒளர்ேற ? "



தி�மணமாகி இந்த ஒன்ப� ஆண்�களில் �தல் �ைறயாக என்ேமல்
ேகாபம் ெகாண்ட� ேபால ஓங்கி ஒலித்த� அவர் �ரல்.

" எனக்�ப் ைபத்தியம் இல்லீங்க.. ைபத்தியம் ேபால் ஆகிவிட்ட என்
ேதாழியத் ெதளிய ைவக்கலாமான்� பாக்�ேறன்…"

“அ�க்� நாந்தான் ெகடச்சனா..?”

" ேகாபப்படாதீங்க ப்ளீஸ்.. இ� எவ்வள� ெடலிேகட் ேமட்டர்..? நா
ஒங்ககிட்டக் ேகக்�ற மாறி ேவற யார்ட்டங்க ேகக்க ���ம்..? ேயாசிச்�ப்
பா�ங்க.. அவளப் �வா ெநனச்�.."

என்ைன இைடமறித்தார்.

" அ�க்காக தீபா..ஒன்னயத் ெதாட்ட இந்தக் ைககள் ேவெறா�
ெபாண்ணத் ெதாடா�…"

" ஒங்கள நா நிரந்தரமா இ�ல ஈ�படச் ெசால்லலிேய…ஒ� ஷாக்
ட்ரீட்ெமண்ட் தாேன ! அதக் ��க்கறவங்க அவள ஓரளவாவ�
�ரிஞ்�க்கிட்டவங்களா இ�க்க�ம்;

அவ�க்�ப் ��ச்சவங்களா�ம் இ�க்க�ம்…! "

" ஆ…மா…அவ�க்� என்னயப் ��ச்சி�க்�…! " சற்ேற ேகலி கலந்த
�ரலில் ேகாபத்ைத�ம் ேசர்த்�ச் சீ�ம் �ரலில் ேபசினார்.

" ைடரில எ�தியி�க்காேள ஒங்கள வர்ணிச்�…"

" அ�ல �மாரப் பத்தி�ம்.. ேமாகனப் பத்தி�ங் �டத்தான்
எ�தி�க்கா.."

“அ�க்காக அ�ங்ககிட்டப் ேபாயி ஒங்ககிட்ட ேகட்டா மாதிரி ேகக்க
���மா என்னால…?”

" தீபா…! இப்ப என்னதான் பண்ணச் ெசால்ேற என்னய…? " அவர்
ெபா�ைம இழந்� வ�வ� ேபால�ம் இ�ந்த�.. இறங்கி வ�வ� ேபால�ம்
இ�ந்த� எனக்�.



" என்ன ெசய்ய�ம்� நான் ெசால்ேறன்� ஒங்க�க்�ப் �ரி�ேத..

இங்க வந்தப்�றம் �தல் ெரண்� நாள் ஏேதா சா�வா இ�ந்தா..! ஆனா
கடந்த �� நாளாக் கத்த�ம் ேகாப�ம் அதிகமாக இ�க்� . அ�க்க�
மயக்கமாய்டறா.. ஏேதேதா ெபனாத்�றா.. இங்ேக�ந்� ேபாக�ம்
மாட்ேடங்�றா.. இன்னிக்� மதியம் வந்தி�ந்த ெசல்வி மதினி, கட்டாயம்
இன்னிக்� அவள அ�ங்க வீட்�க்�க் �ட்�ட்�ப் ேபாயிட�ம்ங்�ற
எண்ணத்ேதாடதான் வந்தி�ந்தாங்க..ெகளம்�றப்ப அவைள�ம் அ�ங்க
வீட்�க்�க் �ப்டாங்க.. ைகயப் ��ச்� இ�த்�க்�டப் பாத்தாங்க.. ஆனா
இவ அ�ங்க ைகய ேவகமா ஒதறீட்� �ம்க்�ள்ள ேபாய் கதவத் தாள்
ேபாட்�க்கிட்டா.. மதினி " இவ அடத்தப் பாத்� இங்க அ�ப்பன� தப்�
தீபா.. ஒங்க�க்�ம் இவ ெராம்பத் ெதாந்தர� ��க்�றா " ன்� வ�த்தமாச்
ெசால்லிட்�ப் ேபாக மனேச இல்லாமப் ேபானாங்க…"

" அந்த நல்ல உள்ளம் நலிஞ்� ேபாய்க் ெகடக்��ங்க…நம்மால ஒ�
உயிைர உண்டாக்க ��யா�. ஆனா கண் �ன்னால ஒ� ஜீவன்
தவிச்�க்கிட்� இ�க்�.. அ�க்� தீர்� ஒண்� நம்ம அறி�க்�
எட்�யி�க்�.. ஒ� �யற்சி ெசய்� பாக்கலாமில்லியா?

அ��ம் நம்மால ���ம்ங்�ற பட்சத்�ல…."

" மதினி ேபானப்�றம் ெம�வா நா கதவத் தட்�ய�ம் திறந்தவள் ’ தீபா
நா இங்க ெகாஞ்ச நா� இ�க்�றன்.. அப்�றமா ேபாயிடைற’ன்�
ெகஞ்�னப்ேபா எனக்� அ�ைகேய வந்�ட்��ங்க. அடக்கிக்கிட்� ’ நீ
இங்கிேய இ�..ஒண்�ம் பிரச்சிைன இல்ேலன்� ’ ெசான்னப்�றம் ெகாஞ்ச
ேநரத்�ல �ங்கிட்டா.. அவ கட்�ல் கிட்டேய உக்காந்� ஏதாவ� ப�க்கலாம்�
�க் ெஷல்ஃப்ல பாத்தப்ேபா சாண்�ல்யேனாட " ராஜ �த்திைர " கைத ைகல
ெகடச்��. அந்தக் கைதயில கடசீல அந்தக் கதாநாயக�ம் இப்ப�த்தான்
‘ஆச்� ேபாச்�ன்�’ இ�த்�க்கிட்� ெகடக்�றான். உளவியல்.. உடலியல்
ெரண்�லி�ம் ெதறைம மி�ந்த அ�ங்க ராஜ ைவத்தியைரேய
ெதணறத்ெதணற அ�த்� அவ�ம் ைகவி�ம் அள�க்� ைவத்�வி�கிற�
அவேனாட ஒடம்�ம்.. மன�ம்..! அந்த இக்கட்டான �ழ்நிைலயில்
கதாநாயகிையக் �ப்பிட்� இைதத்தான் ெசால்கிறார். ‘இ� ஒ� கைடசீ
�யற்சி தாேய.. உன� ெதா�தல் இன்பம் அவைர உ�ப்பி பிைழக்க வழி
ெசய்யலாம் அம்மா..’ என்கிறார் அந்த வயதான ைவத்தியர். அந்தக்
�டலின்பம் அந்தக் ேகாமகைன மீண்�ம் ��மக்க�க்� அரசனாக்கிக்



ெகா�த்� வி�கிற�. இைதப் ப�த்த பின்� தான் எனக்�ம் இந்த ேயாசைன
வந்த�…."

" அெதல்லாம் சரிதான்.. என் தீபா இ�ந்த இடத்தில் இன்ெனா�
ெபண்ணா..? என் தீபாேவா� ேசர்ந்� அ�பவித்த இனிைமைய எப்ப�ம்மா
இன்ேனா�…." இைடமறித்ேதன் நான்.

" இேதா பா�ங்க.. ஒங்களப் பத்தி எனக்�த் ெதரி�ம்.. என்னய
ஒங்க�க்�ப் �ரி�ம்.. you are going to give a treatment.. That’s

all..

" என்ைனப் ேபால வாழ்ந்தவர்கள் �ைற�…

என் ேதவன் தந்ததிந்த நிைற� “ன்� நா எப்ப�ம் ஒ� பாட்டச்
ெசால்�ேவன்லங்க… ஒ� நிைறவான வாழ்க்ைகய ஆண்டவன் அ�ளால்
வாழ்ந்�ட்� இ�க்�றவ நா�… வாழ்வின் �ைறவில்லா நிைற� எனக்�த்
ெதரி�ம்…ஆனா ஒேர ஒ� �ைறயினால நிைற�ங்கறேத என்னான்�
ெதரியாம வாழ்க்ைகயின் வசந்த காலத்தின் �க்கால் வாசி கழிச்சிட்ட
பிேரமிக்�.. அந்தக் கள்ளமறியா உள்ளத்�க்� என்னால ஏதாவ� ெசய்ய
��யாதான்� தவிக்கிேறன்.. இத்தன ��க்கமான.. மிக�ம் தனிப்பட்ட
விஷயத்�க்� ஒங்ககிட்ட அல்லாம ேவற யார்ட்டங்க ேபாயி நா �ணிஞ்�
ஒதவி ேகக்க ���ம் ? என்னால.. ஐ மீன்.. என் உடலால அவ�க்� இந்த
விஷயத்தில் ஒதவ ���மா ?” உணர்ச்சிகளின் கலைவ உச்சத்தில் �ரைல
அைடத்த�.

" தீபா…." என்� இவர் என்ைன இ�த்� அைணத்�க் ெகாண்ட ேபா�
என் ேவண்�ேகாைள அவர் ஏற்�க் ெகாண்ட� �ரிந்த� எனக்�.

நான் நிைனத்த�ம்..அவரின் ஊக�ம் மிக�ம் சரி என்�
நி�பணமான�.

இரண்� �ன்� நாட்களில் அவள் நிைலயில் நல்ல மாற்றம்; �ன்ேனற்றம்!

என் கணவர் சில விஷயங்கைள என்�டன் பகிர்ந்தார். அதாவ�

’ அவ�க்� ஒ� ஆண் மகனின் ெதா�தல்.. ெவ�ம் அைணப்�
மட்�ேம ேபா�மானதாக இ�ந்த�… ேவ� உடல் உற� ஏ�ம் ேதைவப்பட்ட



மாதிரி ெதரியவில்ைல. அந்த வைகயில் நான் தப்பித்ேதன்.. உனக்காக
ஒத்�க் ெகாண்டா�ம் என் மனசாட்சி ஒத்�க்கேவ இல்ைல.. ஆனால்
ஆண்டவன் என் பக்கம் இ�ந்� என்ைன�ம் காப்பாற்றி.. உன் ேதாழிைய�ம்
ெதளிய ைவத்� விட்டான்’ என்� இவர் ெசான்ன ேபா� ஒ� வைகயில்
எனக்� மிக�ம் ெப�ைமயாக இ�ந்த� இவைர எண்ணி.

அன்� இவ�ம் �ழந்ைதக�ம் ேபாய் ெவ� ேநரம் ஆகி�ம் பிேரமி
அைறையவிட்� ெவளிேய வரவில்ைல. என்னெவன்� பார்க்க நான் உள்ேள
ேபாேனன். அவள் �ப்�றப்ப�த்� அ�� ெகாண்� இ�ந்தாள்.

" பிேரமி.. என்னம்மா…என்ன நடந்�ச்�…ஏம்மா அ�ேற…? " ஒன்�ம்
ெதரியாதவள் ேபால் ேகட்ேடன்.

என் �ரல் ேகட்� எ�ந்தவள் அப்ப�ேய என்ைன இ�த்� உட்கார ைவத்�
என் ம�யில் ப�த்�க் கதறிவிட்டாள்.

இப்ப� அவள் அ�த� அவள் அப்பா இறந்த அன்�தான்.

இந்த அட்டாக் வர ஆரம்பித்த பிற� அவளிடம் நான் பார்த்தெதல்லாம்
ெவ�ப்�.. ேகாபம்.. ஆங்காரம்.. ஒ� வைகயான ெவறி - இவற்�டன் ��ய
ஒ� அ�ைகையத்தான்.

இப்ப� மனம் விட்� அ�தேத கிைடயா�.

ெவள்ளத்தில் அ�த்�ச் ெசல்லப்ப�ம் அ�க்�கைளப் ேபால, அவள்
உள்ளத்தில் ஒளிந்தி�ந்� அவைளக் கலவரப்ப�த்திக் ெகாண்��ந்த
ேதைவயற்ற எண்ணங்க�ம் இந்த அ�ைகயால் அ�த்�க்ெகாண்�
ெசல்லப்ப�கின்றனேவா…?

கால் மணி ேநரத்திற்� ேமல் அ�� தீர்த்தவள் ஒ� வழியாக ஓய்ந்தாள்.

" தீபா…ஒம் ெமாகத்�ல �ழிக்கேவ எனக்� ெவக்கமா இ�க்�…

ஒனக்� நான் �ேராகம் ெசஞ்�ட்ேடன்.."

மீண்�ம் அ�தாள்.

" அப்ப�ல்லாம் ஒண்�ம் இல்ேல பிேரமி… நீ ெமாதல்ல எந்தி�ச்� வந்�
ெகாஞ்சம் ஏதாவ� சாப்பி�.. நா ஒங்கிட்ட ெகாஞ்சம் ேபச�ம்.."



என்ன நிைனத்தாேளா.. எ�ந்� ேபாய் �ளித்� விட்� வந்தாள்.

அவ�டன் ேசர்ந்� நா�ம் சாப்பிட்ேடன். அவ�ம் எ��ம்
ேபசவில்ைல..நா�ம் ேபசவில்ைல. ைக க�விவிட்� வந்தவளிடம் காஃபி
டம்ளைர நீட்�யவள் அவள் அ�கில் அமர்ந்ேதன்.

��த்� ��த்த�ம் அவளிடம் நான் அவள் ம�ைரக்�ப் ேபானபின்
அவர்கள் வீட்�க்�ப் ேபானேபா� எனக்�க் கிைடத்த அவளின் ைடரி மற்�ம்
�ணசீலனின் க�தம் பற்றி�ம்.. அைதப் ப�த்த பின்�தான் அவ�ைடய மன
நிைலைய ஓரள� என்னால் ஊகிக்க ��ந்த� என்பைத�ம், ம�ைர
ம�த்�வர் இ�தியாகக் �றிய�ம், அதற்� �ன்ேப என் கணவர் அைத
ஊகித்தைத�ம் விரிவாகக் �றிேனன்.

" இ�க்� நீ என்ைன மன்னிச்சி�.. உன் அ�மதியில்லாம ஒனக்� வந்த
Mr.�ணசீலன் ெலட்டர தற்ெசயலா நான் ப�க்க ேநர்ந்�ச்�. அேதாட
ஒன்ேனாட பர்ஸனல் ைடரிைய�ம் ப�ச்ேசன். அ�ேல�ந்� தான் ஒன்ேனாட
மனப்ேபாக்ைக ஓரள� நான் ெதரிஞ்�க்கிட்ேடன்.

அண்ணங்கிட்ட ெசால்லி ஒ� ஏற்பா� பண்ணலாம்னா.. ஒன் ெநலம
ெராம்ப ேமாசமாயி�ச்�. ம�ைரயில் இ�ந்� ஒன்ன இங்கக் �ட்�ட்�
வந்தப்ப ஒன் ெநலம ஊசலாட்டமா இ�ந்�ச்� ெராம்ப. ஆனா ஆண்டவேனாட
சித்தம் சில நாள்ளேய நீ எங்க வீட்லதான் இ�ப்ேபன்� அடம் ��ச்ேச.. ேவற
வழியில்லாம அண்ண�ம் மதினி�ம் இங்க அ�ப்பி வச்சாங்க.. �ழம்பிப்
ேபாயி�ந்த எனக்�ம் ஒ� ெதளி� ெகடச்��. உன்ைன�ம் ெதளிய ைவக்க
ஆண்டவன் ஒ� வழி காட்�னான். எல்லாம் இைறவன் ெசயல் பிேரமி.."

அவளால் சிறி� ேநரம் ஒன்�ேம ேபச ��யவில்ைல. கண்களில்
கண்ணீர் ெப�க அமர்ந்தி�ந்தாள். சற்� ேநரம் கழித்�ப் ேபசினாள் மிக�ம்
ெமல்லிய �ரலில்.

" தீபா.. இப்ப�க் ேகவலமாவா நான் ேபாய்ட்ேடன்.. எனக்� ெராம்ப
ெவட்கமா இ�க்�… அவமானமா இ�க்� ! ேகவலம்.. உடலின்பத்�க்கா
நான் ஏங்கிக்கிட்� இ�ந்தி�க்ேகன்..? அந்த எண்ணமா என்னய இப்ப�
ஆட்�வச்��க்�..? ",��றினாள் பிேரமி.

" பிேரமி.. தப்�.. நீ ெநனக்கிற� ெராம்பத் தப்�. உடலின்பம் நீ மட்�மல்ல
ஒலகத்�ல ெநறயப் ேபர் ெநனக்கிறாப்�ல…ேகவலமான�மல்ல..



அ�ெவ�க்கத் தக்க�மல்ல. அ� ேவண்டாத விஷய�மல்ல. ஒலகத்ேதாட
ஒவ்ெவா� உயிர்களின் ெதாடர்ச்சிகைள�ம் ஆண்டவன் அதில் தான்
ைவத்�ள்ளான். �ைறயா இ�க்�ற வைரக்�ம் அ� மனித�க்� ஒ� மன
அைமதிைய மட்�மல்ல பிேரமி, மத்த விஷயங்கள்ள ெதளிவாச்
ெசய்ற�க்�ம், எந்த விஷயத்தி�ம் ஒ� ��� எ�க்கற�க்�ம்�ட
உற்சாகத்தத் த��..

தப்பா ெநனச்�க்காத.. ஒன்ன அறியாமேல அதப்பத்தி உள்�க்�ள்ள
ெநனச்�க்கிட்� இ�ந்��க்ேக ! ஆனா ெவளிேல அதப்பத்தி ெநனப்ேப
இல்லாதவ ேபால ஒ� ேபார்வயப் ேபாட்�ட்� இ�ந்தி�க்ேக !

கல்யாணங்கற� ெமாதல்ல ஒன்னய விட்� ெவல�னப்ப உம்மன�ல ஒ�
ஆவைல�ம் ஏற்ப�த்தி விட்��ச்�. அத நீ உணர்ந்தப்ேபா காலங்
கடந்��ச்�ன்� நீயா ெநனச்�க்கிட்�.. யார்ட்ட�ம் ெசால்லாம
ஒனக்�ள்ளேய ஒ� ஒலகத்த உண்டாக்கிக்கிட்ேட.. யார்ட்ட�ம் சரியாப்
ேபசாம..சரியாச் சாப்பிடாம.. �ங்காம இப்ப� நீேய ஒன்னய வ�த்திக்கிட்ேட
! ஆனா மத்தவங்கல்லாம் ஒன்ைனய ெவ�க்�றாங்கன்� நீேய கற்பைன
பண்ணிக்கிட்� மத்தவங்கள ெவ�க்க ஆரம்பிச்ேச.. �றிப்பா அம்மாவ..

உண்ைமயில ஒன்னச்�த்தி ஒ� ேவலி ேபாட்�க்கிட்ட� நீதான் பிேரமி.. இப்ப
ஒனக்�ப் �ரி�தா ! "

நான் �றியவற்ைற ஒத்�க் ெகாள்வ� ேபால் சற்� ேநரம் ஒன்�ம்
ேபசவில்ைல அவள்.

" தீபா.. நீ எப்ேபர்ப்பட்ட தியாகத்தச் ெசஞ்சி�க்ேக ! "

" இல்ல பிேரமி.. நா ெசஞ்ச� ஒ� ட்ரீட்ெமண்ட்.. ஒ� உதவி என் நல்ல
ேதாழிைய அழிவிலி�ந்� காக்க..! பயந்� ெகாண்ேடதான் ெசஞ்ேசன்.

ஆண்டவன் அ�ள் ! நல்லப�யா எல்லாம் ��ஞ்��. இ�ல என்
கணவ�க்�த்தான் நாம நன்றி ெசால்ல�ம். உண்ைமயில் உன்ைன மீட்ட�
அவரின் மிகப்ெபரிய ஒத்�ைழப்�த்தான் ! அவர் மட்�ம் பி�வாதமா
ம�த்தி�ந்தார்னா.. அப்பப்பா.. ெநனச்�ப் பாக்கேவ ��யேல.."

" தீபா.. நீ ெசால்லிட்ேட ஈஸியா.. நா எப்ப� அவர் ெமாகத்�ல
�ழிப்ேபன்..?"



“அப்ப�ல்லாம் ெநனக்காத பிேரமி..! அவ�க்�ம் நீ ஒ� நல்ல
ேதாழிதான்..”

" தீபா.. ’உயிர் காப்பான் ேதாழன்’ங்�ற வார்த்ைதகைள உன் உயி�க்�
உயிரானவர் �லம் நீ நி�பிச்சிட்ேட.. ஒங்க �ன்னா� நாந்தான் சி�த்�ப்
ேபாய்ட்ேடன்.." வ�த்தம் நிைறந்த �ரலில் ெசான்னாள்.

" அப்ப�ல்லாம் ேபசாேத பிேரமி ! இனிேம நீ எந்தத் தாழ்� மனப்பான்ைம
க்�ம் ஒம்மன�ல எடங் ெகா�க்கக் �டா�. Be Frank and Feel Free "

மன நிைறேவா�ம், மகிழ்ச்சிேயா�ம் ெசான்ன என் ைககைள எ�த்�த் தன்
�கத்ைத அவற்றில் �ைதத்�க் ெகாண்டாள்.

அவள் ெதளி� அைனவ�க்�ம் ஆச்சரியத்ைதக் ெகா�த்த�. ஆனால்
நடந்த� எ��ம் ெவளிேய ெதரியேவ �டா� என்� நாங்கள் �வ�ம் ���
ெசய்� இ�ந்ததால் மதினியிடம் �ட எைத�ம் ெதரிவிக்கவில்ைல.

பிேரமியிடம் நல்ல �ன்ேனற்றம். தந்ைதைய இழக்�ம் �ன் இ�ந்தவள்
ேபால் விைரவில் மாறினாள்.

வீட்�ல் எல்ேலாரிட�ம், �றிப்பாக அம்மாவிடம், நல்லப�யாக நடந்�
ெகாண்டாள்.

பைழய �ன்னைக ெதளிந்த �கத்திற்� ெம��ட்�ய�.

நல்லெதா� ேவைலைய�ம் அவேள ேத�க் ெகாண்டாள். �தல் மாத
சம்பளத்தில் என்ெனன்னேமா வாங்கிக்ெகாண்� வந்� �வித்� விட்டாள்.

ம�க்க ��யவில்ைல. மகிழ்ச்சிேயா� வாங்கிக் ெகாண்ேடன்.

" எப்ப�..ெகாயட் ஓேகயா தீபா ? என் மனக் �ழப்பங்கள் எல்லாம்
அ�ேயா� ேபாய்�ச்� தீபா. வசந்த காலச் ேசாைலயா ஒேர சந்ேதாஷமா
இ�க்�.. ெதம்பா இ�க்�.

��றித் தீர்த்�விட்� அடங்கிப் ேபாய்விட்ட எரிமைலயா நிம்மதியா
இ�க்�.. �ய�க்�ப் பின் அைமதியா.. ெவள்ளம் வ�ஞ்ச ஆ� ேபால ஒ�
நிம்மதிய உணர்ேரன் தீபா ! எல்லாத்�க்�ம் காரணம் நீதான்.."

அவள் ேபசப்ேபச எனக்� மிக�ம் மகிழ்ச்சியாக இ�ந்த�.

இைறவ�க்� உள்�ற நன்றி ெதரிவித்�க் ெகாண்ேட " நீ நிம்மதியா



இ�க்ேகன்� ேகக்�ம் ேபா� ெராம்ப சந்ேதாஷமா இ�க்� பிேரமி !.."என்�
நிைறேவா� ெசான்ேனன்.

ேசகர் அண்ணன், மதினி, �கன்யா, பிேரமியின் அம்மா - இப்ப� யார்
ேகட்டா�ம் ’ அவளிடம் மாறி மாறி, நிைறய �ைற ேபசிப் ேபசி அவைள மனம்
விட்� ேபச ைவத்�.. அழ�ம் ைவத்ேதன். அதில் மனப்பாரம் �ைறயக்
�ைறய அவள் எதார்த்த நிைலக்�க் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகத் தி�ம்பினாள்
’ என்� மட்�ம் அவர்கள் நம்�ம்ப�ப் ேபசிேனன்.

அ�த்த இரண்டாவ� மாதம் வீட்�ல் ேதர்ந்ெத�த்த, நாற்ப� வய�
தாண்�ய, மைனவிைய இழந்த, இரண்� �ழந்ைதகள் இ�க்�ம் ஒ� நல்ல
மனிதைர அவள் மணக்க மன�வந்� �ன் வந்த ேபா� எல்ேலா�க்�ம்
ஆச்சரிய�ம், மகிழ்ச்சி�மாய் இ�ந்த�.

இேதா என் ைகயில் அவள் கல்யாணப் பத்திரிைக.

அைத என் கணவரிடம் காட்�ய ேபா� என் �கத்ைதேய உற்�ப்

பார்த்தார்.

" என்னங்க…" என்றவைளத் “தீபா” என்� என்ைனத் தன் ெநஞ்ேசா�
அவர் அைணத்�க் ெகாண்ட ேபா�… அவர் ெசால்லாத எத்தைன
எத்தைனேயா வார்த்ைதகள் என் மனச் ெசவிகளில் ஒலிக்க ஆரம்பித்தன.
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மின்�த்தகங்கைளப் ப�க்க உத�ம் க�விகள்:

மின்�த்தகங்கைளப் ப�ப்பதற்ெகன்ேற ைகயிேலேய ைவத்�க்
ெகாள்ளக்��ய பல க�விகள் தற்ேபா� சந்ைதயில் வந்�விட்டன. Kindle,

Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்றில் ெப�ம்பங்� வகிக்கின்றன.

இத்தைகய க�விகளின் மதிப்� தற்ேபா� 4000 �தல் 6000 �பாய் வைர
�ைறந்�ள்ளன. எனேவ ெப�ம்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபா� இதைன
வாங்கி வ�கின்றனர்.



ஆங்கிலத்தி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்:

ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கான மின்�த்தகங்கள் தற்ேபா� கிைடக்கப்
ெப�கின்றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபான்ற வ�வங்களில்
இ�ப்பதால், அவற்ைற ேமற்�றிய க�விகைளக் ெகாண்� நாம்
ப�த்�விடலாம்.

தமிழி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்:

தமிழில் சமீபத்திய �த்தகங்கெளல்லாம் நமக்� மின்�த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல. ProjectMadurai.com எ�ம் �� தமிழில்
மின்�த்தகங்கைள ெவளியி�வதற்கான ஒர் உன்னத ேசைவயில்
ஈ�பட்�ள்ள�. இந்தக் �� இ�வைர வழங்கி�ள்ள தமிழ் மின்�த்தகங்கள்
அைனத்�ம் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனால் இைவ மிக�ம் பைழய
�த்தகங்கள்.

சமீபத்திய �த்தகங்கள் ஏ�ம் இங்� கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல.

சமீபத்திய �த்தகங்கைள தமிழில் ெப�வ� எப்ப�?

அேமசான் கிண்�ல் க�வியில் தமிழ் ஆதர� தந்த பிற�, தமிழ்
மின்�ல்கள் அங்ேக விற்பைனக்�க் கிைடக்கின்றன. ஆனால் அவற்ைற நாம்
பதிவிறக்க இயலா�. ேவ� யா�க்�ம் பகிர இயலா�.

சமீபகாலமாக பல்ேவ� எ�த்தாளர்க�ம், பதிவர்க�ம், சமீபத்திய
நிகழ்�கைளப் பற்றிய விவரங்கைளத் தமிழில் எ�தத் ெதாடங்கி�ள்ளனர்.
அைவ இலக்கியம், விைளயாட்�, கலாச்சாரம், உண�, சினிமா, அரசியல்,

�ைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்�ம் தகவல் ெதாழில்�ட்பம் ேபான்ற பல்ேவ�
தைலப்�களின் கீழ் அைமகின்றன.

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள
உ�வாக்க உள்ேளாம்.

அவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள் Creative Commons

எ�ம் உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடப்ப�ம். இவ்வா� ெவளியி�வதன் �லம்
அந்தப் �த்தகத்ைத எ�திய �ல ஆசிரிய�க்கான உரிைமகள் சட்டரீதியாகப்



பா�காக்கப்ப�கின்றன. அேத ேநரத்தில் அந்த மின்�த்தகங்கைள யார்
ேவண்�மானா�ம், யா�க்� ேவண்�மானா�ம், இலவசமாக வழங்கலாம்.

எனேவ தமிழ் ப�க்�ம் வாசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ்
மின்�த்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்�க் ெகாள்ள ���ம்.

தமிழிலி�க்�ம் எந்த வைலப்பதிவிலி�ந்� ேவண்�மானா�ம்
பதி�கைள எ�க்கலாமா?

�டா�.

ஒவ்ெவா� வைலப்பதி�ம் அதற்ெகன்ேற ஒ�சில அ�மதிகைளப்
ெபற்றி�க்�ம். ஒ� வைலப்பதிவின் ஆசிரியர் அவர� பதிப்�கைள “யார்
ேவண்�மானா�ம் பயன்ப�த்தலாம்” என்� �றிப்பிட்��ந்தால் மட்�ேம
அதைன நாம் பயன்ப�த்த ���ம்.

அதாவ� “Creative Commons” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ் வ�ம்
பதிப்�கைள மட்�ேம நாம் பயன்ப�த்த ���ம்.

அப்ப� இல்லாமல் “All Rights Reserved” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ்
இ�க்�ம் பதிப்�கைள நம்மால் பயன்ப�த்த ��யா�.

ேவண்�மானால் “All Rights Reserved” என்� விளங்�ம்
வைலப்பதி�கைளக் ெகாண்��க்�ம் ஆசிரிய�க்� அவர� பதிப்�கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி நாம் நம�
ேவண்�ேகாைளத் ெதரிவிக்கலாம். ேம�ம் அவர� பைடப்�கள் அைனத்�ம்
அவ�ைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் நாம்
அளிக்க ேவண்�ம்.

ெபா�வாக ��ப்�� பதி�கைள   உ�வாக்�ேவா�க்� அவர்கள�
பதி�கள்   நிைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய ேவண்�ம் என்ற எண்ணம்
இ�க்�ம். நாம் அவர்கள� பைடப்�கைள எ�த்� இலவச
மின்�த்தகங்களாக வழங்�வதற்�  நமக்�
அவர்கள் அ�மதியளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்கள� பைடப்�கள்
ெப�ம்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைட�ம். வாசகர்க�க்�ம் நிைறய
�த்தகங்கள் ப�ப்பதற்�க் கிைடக்�ம்



வாசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வைலப்பதி� �கவரிகளில் �ட
அவர்க�ைடய பைடப்�கைள ேத�க் கண்�பி�த்� ப�க்கலாம். ஆனால்
நாங்கள் வாசகர்களின் சிரமத்ைதக் �ைறக்�ம் வண்ணம் ஆசிரியர்களின்
சிதறிய வைலப்பதி�கைள ஒன்றாக இைணத்� ஒ� ��
மின்�த்தகங்களாக உ�வாக்�ம் ேவைலையச் ெசய்கிேறாம். ேம�ம் அவ்வா�
உ�வாக்கப்பட்ட �த்தகங்கைள “மின்�த்தகங்கைளப் ப�க்க உத�ம்
க�விகள்”-க்� ஏற்ற வண்ணம் வ�வைமக்�ம் ேவைலைய�ம் ெசய்கிேறாம்.

FREETAMILEBOOKS.COM

இந்த வைலத்தளத்தில்தான் பின்வ�ம் வ�வைமப்பில் மின்�த்தகங்கள்
காணப்ப�ம்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வைலதளத்திலி�ந்� யார் ேவண்�மானா�ம் மின்�த்தகங்கைள
இலவசமாகப் பதிவிறக்கம்(download) ெசய்� ெகாள்ளலாம்.

அவ்வா� பதிவிறக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட �த்தகங்கைள
யா�க்� ேவண்�மானா�ம் இலவசமாக வழங்கலாம்.

இதில் நீங்கள் பங்களிக்க வி�ம்�கிறீர்களா? 

நீங்கள் ெசய்யேவண்�யெதல்லாம் தமிழில் எ�தப்பட்��க்�ம்
வைலப்பதி�களிலி�ந்� பதி�கைள
எ�த்�, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல்
ேபாட்� ஓர் எளிய மின்�த்தகமாக மாற்றி எங்க�க்� அ�ப்ப�ம்.

அவ்வள�தான்!

ேம�ம் சில பங்களிப்�கள் பின்வ�மா�:

1. ஒ�சில பதிவர்கள்/எ�த்தாளர்க�க்� அவர்கள� பைடப்�கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின்கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி மின்னஞ்சல்
அ�ப்�தல்

2. தன்னார்வலர்களால் அ�ப்பப்பட்ட மின்�த்தகங்களின் உரிைமகைள�ம்
தரத்ைத�ம் பரிேசாதித்தல்



3. ேசாதைனகள் ��ந்� அ�மதி வழங்கப்பட்ட தரமான
மின்�த்தகங்கைள நம� வைலதளத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்தல்

வி�ப்ப�ள்ளவர்கள்  freetamilebooksteam@gmail.com  எ�ம்
�கவரிக்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப�ம். 

இந்தத் திட்டத்தின் �லம் பணம் சம்பாதிப்பவர்கள் யார்?

யா�மில்ைல.

இந்த வைலத்தளம் ��க்க ��க்க தன்னார்வலர்களால்
ெசயல்ப�கின்ற ஒ� வைலத்தளம் ஆ�ம். இதன் ஒேர ேநாக்கம்
என்னெவனில் தமிழில் நிைறய மின்�த்தகங்கைள உ�வாக்�வ�ம், அவற்ைற
இலவசமாக பயனர்க�க்� வழங்�வ�ேம ஆ�ம்.

ேம�ம் இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள், ebook reader

ஏற்�க்ெகாள்�ம் வ�வைமப்பில் அைம�ம்.

இத்திட்டத்தால் பதிப்�கைள எ�திக்ெகா�க்�ம் ஆசிரியர்/பதிவ�க்�
என்ன லாபம்?

ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின் �லம் எந்தவிதமான ெதாைக�ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் �திதாக இதற்ெகன்� எந்தஒ�
பதிைவ�ம்  எ�தித்தரப்ேபாவதில்ைல.

ஏற்கனேவ அவர்கள் எ�தி ெவளியிட்��க்�ம் பதி�கைள
எ�த்�த்தான் நாம் மின்�த்தகமாக ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.

அதாவ� அவரவர்களின் வைலதளத்தில் இந்தப் பதி�கள் அைனத்�ம்
இலவசமாகேவ கிைடக்கப்ெபற்றா�ம், அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத்
ெதா�த்� ebook reader ேபான்ற க�விகளில் ப�க்�ம் விதத்தில் மாற்றித்
த�ம் ேவைலைய இந்தத் திட்டம் ெசய்கிற�.

தற்ேபா� மக்கள் ெபரிய அளவில் tablets மற்�ம் ebook readers

ேபான்ற க�விகைள நா�ச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெந�ங்�வதற்� இ� ஒ�
நல்ல வாய்ப்பாக அைம�ம்.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


நகல் எ�ப்பைத அ�மதிக்�ம் வைலதளங்கள் ஏேத�ம் தமிழில்
உள்ளதா?

உள்ள�.

பின்வ�ம் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல் எ�ப்பதிைன
அ�மதிக்கின்றன.

1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. http://www.kaniyam.com 

5. http://blog.ravidreams.net 

எவ்வா� ஒர் எ�த்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்தின் கீழ்
அவர� பைடப்�கைள ெவளியி�மா� ��வ�?

இதற்� பின்வ�மா� ஒ� மின்னஞ்சைல அ�ப்ப ேவண்�ம்.

�வக்கம்

உங்கள� வைலத்தளம் அ�ைம (வைலதளத்தின் ெபயர்).

தற்ேபா� ப�ப்பதற்� உபேயாகப்ப�ம் க�விகளாக Mobiles மற்�ம்
பல்ேவ� ைகயி�ப்�க் க�விகளின் எண்ணிக்ைக அதிகரித்� வந்�ள்ள�.

இந்நிைலயில் நாங்கள்  http://www.FreeTamilEbooks.com  எ�ம்
வைலதளத்தில், பல்ேவ� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள ெவவ்ேவ� �ைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒ� �திய திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ேளாம். 

இங்� ேசகரிக்கப்ப�ம் மின்�த்தகங்கள் பல்ேவ� கணிணிக்
க�விகளான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles,

tablets with android, iOS ேபான்றவற்றில் ப�க்�ம் வண்ணம் அைம�ம்.

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/
http://www.freetamilebooks.com/


அதாவ� இத்தைகய க�விகள் support ெசய்�ம் odt, pdf, ebub, azw

ேபான்ற வ�வைமப்பில் �த்தகங்கள் அைம�ம்.

இதற்காக நாங்கள் உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள ெபற
வி�ம்�கிேறாம். இதன் �லம் உங்கள� பதி�கள் உலகளவில் இ�க்�ம்
வாசகர்களின் க�விகைள ேநர�யாகச் ெசன்றைட�ம்.

எனேவ உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள  பிரதிெய�ப்பதற்�ம்
அவற்ைற மின்�த்தகங்களாக மாற்�வதற்�ம் உங்கள� அ�மதிைய
ேவண்�கிேறாம்.

இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்களில் கண்�ப்பாக ஆசிரியராக
உங்களின் ெபய�ம் மற்�ம் உங்கள� வைலதள �கவரி�ம் இடம்ெப�ம்.
ேம�ம் இைவ “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்�ம்தான்
ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் அளிக்கிேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/ 

நீங்கள் எங்கைள பின்வ�ம் �கவரிகளில் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM 

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G

plus: https://plus.google.com/communities/10881776049217

7970948 

 

நன்றி.

���

ேமற்�றியவா� ஒ� மின்னஞ்சைல உங்க�க்�த் ெதரிந்த அைனத்�
எ�த்தாளர்க�க்�ம் அ�ப்பி அவர்களிடமி�ந்� அ�மதிையப் ெப�ங்கள்.

��ந்தால் அவர்கைள�ம் “Creative Commons License”-ஐ
அவர்க�ைடய வைலதளத்தில் பயன்ப�த்தச் ெசால்�ங்கள்.

http://creativecommons.org/licenses/
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


கைடசியாக அவர்கள் உங்க�க்� அ�மதி அளித்� அ�ப்பியி�க்�ம்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  எ�ம்
�கவரிக்� அ�ப்பி ைவ�ங்கள். 

ஓர் எ�த்தாளர் உங்கள� உங்கள� ேவண்�ேகாைள ம�க்�ம்
பட்சத்தில் என்ன ெசய்வ�?

அவர்கைள�ம் அவர்கள� பைடப்�கைள�ம் அப்ப�ேய விட்�விட
ேவண்�ம்.

ஒ�சில�க்� அவர்க�ைடய ெசாந்த �யற்சியில் மின்�த்தகம்
தயாரிக்�ம் எண்ணம்�ட இ�க்�ம். ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்�ம்
மீண்�ம் ெதாந்தர� ெசய்யக் �டா�.

அவர்கைள அப்ப�ேய விட்�விட்� அ�த்த�த்த எ�த்தாளர்கைள
ேநாக்கி நம� �யற்சிையத் ெதாடர ேவண்�ம்.

 

மின்�த்தகங்கள் எவ்வா� அைமய ேவண்�ம்?

ஒவ்ெவா�வர� வைலத்தளத்தி�ம் �ைறந்தபட்சம் �ற்�க்கணக்கில்
பதி�கள் காணப்ப�ம். அைவ வைகப்ப�த்தப்பட்ேடா அல்ல� வைகப்ப�த்தப்
படாமேலா இ�க்�ம். 

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் திரட்� ஒ� ெபா�வான
தைலப்பின்கீழ் வைகப்ப�த்தி மின்�த்தகங்களாகத் தயாரிக்கலாம். அவ்வா�
வைகப்ப�த்தப்ப�ம் மின்�த்தகங்கைள ப�தி-I  ப�தி-II  என்�ம் �ட
தனித்தனிேய பிரித்�க் ெகா�க்கலாம். 

தவிர்க்க ேவண்�யைவகள் யாைவ?

இனம், பாலியல் மற்�ம் வன்�ைற ேபான்றவற்ைறத் �ண்�ம் வைகயான
பதி�கள் தவிர்க்கப்பட ேவண்�ம். 

எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்வ� எப்ப�?

நீங்கள் பின்வ�ம் �கவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். 



EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google

Plus: https://plus.google.com/communities/10881776049

2177970948  

இத்திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ளவர்கள் யார்?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

 

SUPPORTED BY

கணியம் அறக்கட்டைள http://kaniyam.com/foundation  

 

கணியம் அறக்கட்டைள

 

ெதாைல ேநாக்� – Vision

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation


தமிழ் ெமாழி மற்�ம் இனக்��க்கள் சார்ந்த ெமய்நிகர்வளங்கள்,

க�விகள் மற்�ம் அறி�த்ெதா�திகள், அைனவ�க்�ம்   கட்டற்ற
அ�க்கத்தில் கிைடக்�ம் �ழல்

பணி இலக்�  – Mission

அறிவியல் மற்�ம் ச�கப் ெபா�ளாதார வளர்ச்சிக்� ஒப்ப, தமிழ்
ெமாழியின் பயன்பா� வளர்வைத உ�திப்ப�த்�வ�ம், அைனத்� அறி�த்
ெதா�திக�ம், வளங்க�ம் கட்டற்ற அ�க்கத்தில் அைனவ�க்�ம்
கிைடக்கச்ெசய்த�ம்.

 

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்

கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com

கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் இலவச தமிழ் மின்�ல்கள் –

http://FreeTamilEbooks.com

 

கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள்

உைர ஒலி மாற்றி –  Text to Speech

எ�த்�ணரி – Optical Character Recognition

விக்கி�லத்�க்கான எ�த்�ணரி

மின்�ல்கள் கிண்�ல் க�விக்� அ�ப்�தல் – Send2Kindle

விக்கிப்பீ�யாவிற்கான சி� க�விகள்

மின்�ல்கள் உ�வாக்�ம் க�வி

உைர ஒலி மாற்றி – இைணய ெசயலி

சங்க இலக்கியம் – ஆன்�ராய்� ெசயலி

http://kaniyam.com/
http://freetamilebooks.com/


FreeTamilEbooks – ஆன்�ராய்� ெசயலி

FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி

WikisourceEbooksReportஇந்திய ெமாழிக�க்ககான விக்கி�லம்
மின்�ல்கள் பதிவிறக்கப் பட்�யல்

FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்�ல்கள்
பதிவிறக்கப் பட்�யல்

 

அ�த்த திட்டங்கள்/ெமன்ெபா�ட்கள்

 

விக்கி �லத்தில் உள்ள மின்�ல்கைள ப�திேநர/�� ேநரப்
பணியாளர்கள் �லம் விைரந்� பிைழ தி�த்�தல்

�� ேநர நிரலைர பணியமர்த்தி பல்ேவ� கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள்
உ�வாக்�தல்

தமிழ் NLP க்கான பயிற்சிப் பட்டைறகள் நடத்�தல்

கணியம் வாசகர் வட்டம் உ�வாக்�தல்

கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள், கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் வளங்கைள
உ�வாக்�பவர்கைளக் கண்டறிந்� ஊக்�வித்தல்

கணியம் இதழில் அதிக பங்களிப்பாளர்கைள உ�வாக்�தல், பயிற்சி
அளித்தல்

மின்�லாக்கத்�க்� ஒ� இைணயதள ெசயலி

எ�த்�ணரிக்� ஒ� இைணயதள ெசயலி

தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உ�வாக்கி ெவளியி�தல்



http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெத�, ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்

தமிழ்நா� ��வைத�ம் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்

�ழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வ�வில் வழங்�தல்

http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ�ங்�ப�த்தி API க்� ேதாதாக
மாற்�தல்

http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பதி� ெசய்�ம் ெசயலி
உ�வாக்�தல்

தமிழ் எ�த்�ப் பிைழத்தி�த்தி உ�வாக்�தல்

தமிழ் ேவர்ச்ெசால் கா�ம் க�வி உ�வாக்�தல்

எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்�ல்கைள�ம் Google

Play Books, GoodReads.com ல் ஏற்�தல்

தமிழ் தட்டச்� கற்க இைணய ெசயலி உ�வாக்�தல்

தமிழ் எ�த�ம் ப�க்க�ம் கற்ற இைணய ெசயலி உ�வாக்�தல் (

aamozish.com/Course_preface ேபால)

 

ேமற்கண்ட திட்டங்கள், ெமன்ெபா�ட்கைள உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்த
உங்கள் அைனவரின் ஆதர�ம் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேற�ம் பங்களிக்க
இய�ம் எனில் உங்கள் விவரங்கைள  kaniyamfoundation@gmail.com

க்� மின்னஞ்சல் அ�ப்�ங்கள்.

 

ெவளிப்பைடத்தன்ைம

கணியம் அறக்கட்டைளயின் ெசயல்கள், திட்டங்கள், ெமன்ெபா�ட்கள்
யா�ம் அைனவ�க்�ம் ெபா�வானதாக�ம், 100%

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://freetamilebooks.com/
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


ெவளிப்பைடத்தன்ைம�ட�ம் இ�க்�ம்.இந்த இைணப்பில் ெசயல்கைள�ம்,
இந்த இைணப்பில் மாத அறிக்ைக, வர� ெசல� விவரங்க�ட�ம்
காணலாம்.

கணியம் அறக்கட்டைளயில் உ�வாக்கப்ப�ம் ெமன்ெபா�ட்கள் யா�ம்
கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்களாக �ல நிர�டன், GNU GPL, Apache, BSD,

MIT, Mozilla ஆகிய உரிைமகளில் ஒன்றாக ெவளியிடப்ப�ம்.
உ�வாக்கப்ப�ம் பிற வளங்கள், �ைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்�கள்,

காெணாளிகள், மின்�ல்கள், கட்�ைரகள் யா�ம் யாவ�ம் பகி�ம்,
பயன்ப�த்�ம் வைகயில் கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் இ�க்�ம்.

நன்ெகாைட

உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமி�க்கான கட்டற்ற வளங்கைள உ�வாக்�ம்
ெசயல்கைள சிறந்த வைகயில் விைரந்� ெசய்ய ஊக்�விக்�ம்.

பின்வ�ம் வங்கிக் கணக்கில் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அ�ப்பி, உடேன
விவரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்� மின்னஞ்சல்
அ�ப்�ங்கள். 

Kaniyam Foundation

Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India

West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618

Account Type : Current Account

 

UPI ெசயலிக�க்கான QR Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 

�றிப்�: சில UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்
ேபாகலாம். அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்கிக் கணக்� எண், IFSC code ஐ
பயன்ப�த்த�ம்.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case

kindly use Account number and IFSC code for internet

banking.
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